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Povzetek 
 

V nalogi Problemi poučevanja filozofije v gimnaziji najprej utemeljujemo, da je vodenje 

filozofskega dialoga pri pouku filozofije najboljša metoda poučevanja filozofije. Tako lahko 

najbolj upravičeno upamo, da bomo vzgojili avtonomne, kritično razmišljajoče osebe, ki se v 

šoli ne pripravljajo za vnaprej določene družbene vloge.  

 

Nato razvijemo trditev, da zgolj izvajanje filozofskega dialoga ni zadosten pogoj za vzgojo 

avtonomnih, kritično razmišljajočih oseb. Sam po sebi ne more preprečiti vzgoje za 

vnaprejšnje vloge in indoktrinacije mladih, ki se danes – zaradi umeščenosti šole v dani 

družbeno-ekonomski kontekst – vendarle dogaja v imenu ekonomskih interesov zahodnih 

družb in tudi Slovenije. Zaradi tega je treba poučevanje filozofije in poučevanje na sploh 

zasnovati tako, da se bodo kritični misleci ukvarjali še z družbeno stvarnostjo in njenim 

spreminjanjem. Treba si je prizadevati za takšno stvarnost, kjer se bodo avtonomne, kritično 

misleče osebe sploh lahko udejanjile. Filozofija mora potemtakem postati tudi aktivistična.   

 

Zatem se ozremo v zgodovino, v filozofsko dediščino in pokažemo, da v njej najdemo 

mislece in ideje, ki že trdijo podobno. Izpostavimo zlasti dva avtorja: Kanta in Russella. Naša 

interpretacija njune filozofije vzgoje pokaže, da avtonomna, kritično razmišljajoča oseba 

obvlada neformalno logiko, ima privzgojene drže oziroma stremljenja kritičnega misleca in si 

hkrati dejavno prizadeva za takšno družbeno okolje, kjer je mogoče uspevati kot kritični 

mislec. Cilj vzgoje, kantovskega Bildung (oblikovanja duha), in naloga filozofije v šoli je 

potemtakem vzgajanje prav takšnih oseb.   

 

Po tem koraku se ozremo še na stališča o vzgoji nekaterih ključnih avtorjev gibanja za 

kritično mišljenje. Z raziskavo njihove medsebojne razprave pokažemo ideološke meje tega 

gibanja. Izpostavimo zlasti njihovo odpoved dejavnemu spreminjanju družbene stvarnosti in 

opozorimo, da utegnemo s tem izgubiti tudi samo možnost vzgoje avtonomnih, kritično 

mislečih oseb.     

 

Zaradi tega poučevanju filozofije in filozofiji naložimo dolžnost raziskovanja in spreminjanja 

krivičnih danosti družbe, v kolikor so te krivične danosti resnične. Pouk filozofije si torej 

mora prizadevati za vzgojo takšnih oseb, ki o teh danostih ne bodo samo razmišljale, temveč 
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se bodo podale v boj za družbo, kjer vloge niso že vnaprej razdeljene in kjer je šele mogoče 

filozofirati.  
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Abstract 
 

The dissertation Challenges of Philosophy Teaching in Grammar School first argues that 

directed philosophical dialogue is the best method for teaching philosophy in class. This 

justifiably gives hope of raising autonomous and critical individuals, who are not being 

trained for pre-existing roles in society. 

 

Nevertheless, the dialog itself is insufficient for such an outcome. It is unable to prevent 

education directed at meeting society’s demands or the indoctrination of youth that is being 

implemented in the name of interests of western societies including Slovenia, all with the 

support of the educational system designed by the current socio-economic interests. 

Consequently, philosophy teaching along with teaching as such should be designed in a way 

that makes critical thinkers deal with social reality and ways to change it. One should strive 

for an environment in which autonomous critical individuals will be able to realise 

themselves. For this, philosophy needs to take on an activist role.  

 

Next, by examining the philosophical heritage, we find great thinkers and ideas that support 

this view. There are two authors who stand out: Kant and Russell. Through the interpretation 

of their philosophy, it becomes clear that an autonomous critical individual is someone, who 

masters informal logic, is educated or is inclined to nurture critical thinking and acts towards 

an environment where a critical mind may thrive. All these three are united under Kant’s 

Bildung or education. 

 

Further, the views on education of key authors of the movement for critical thinking are 

presented. Studying their discussion reveals the boundaries of the movement especially how 

they fail to concretely bring about change in the society and with that also to raise 

autonomous and critical individuals.    

 

Therefore, philosophy teaching and philosophy itself are obliged to investigate and change 

unjust social reality in case of its existence. As such, philosophy class should be aimed at 

making students move beyond a mere debate over living in abundance to activating them to 

fight for a society, where social roles are not predetermined and philosophy holds its place.  
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Vsebina naloge 
 

Z osamosvojitvijo Slovenije smo začeli uvajati spremembe tudi na šolskem področju in zlasti 

v gimnaziji. V nalogi nas zanimajo spremembe, ki se nanašajo na poučevanje filozofije, 

vendar tudi na poučevanje nasploh, v kolikor se cilji splošnega gimnazijskega izobraževanja 

in pouka filozofije prekrivajo.  

 

Velika večina filozofov zahodne tradicije se je zavzemala za negovanje razumnosti, kar je 

razumela kot temeljni ideal vzgoje. Razumnost pomeni uresničiti zmožnost dobrega 

razmišljanja, dobro pa misli nekdo, ki vrednoti razloge, ponujene v podporo posameznih 

prepričanj in ravnanj. Prav tako pomeni pripravljenost ali nagnjenost k temu, da nas vodijo 

predhodno ovrednoteni razlogi.  

 

Pri tem ne gre preprosto za privzgajanje veščin kritičnega mišljenja, temveč za zgojo širokega 

obsega navad uma, drž in značajskih potez, ki bi naj bile značilne za razumno in avtonomno 

osebo. Gre torej za ideal, ki sega preko meja kognitivnega, kajti govori o vzgoji določene 

vrste osebe.  

 

Vzgajati razumne osebe ni mala stvar, a prav to je naloga gimnazije in filozofije v gimnaziji 

še posebej. Ideal namreč predpostavlja, da morajo učitelji privzeti drugačne metode dela, kot 

smo jih bili navajeni. V Prvem razdelku Prvega dela naloge tako trdimo, da je metoda, s 

katero lahko najbolje vzgajamo razumne osebe, filozofski dialog, ki omogoča učiteljem in 

učencem dialoško raziskovati večna, to je filozofska vprašanja človeškega rodu in vsakdanja 

prepričanja ter skrite podmene, na katerih pogosto temeljijo odgovori na večna vprašanja. 

Toda učitelj, ki želi voditi filozofski dialog z učenci, mora pri sebi razčistiti veliko stvari. 

Predvsem mora zavzeti sokratsko držo. Učencem mora pokazati, da odgovor na zastavljen 

problem ni že vnaprej znan in če ni, mora učence povabiti k skupnemu raziskovanju 

problema; ustvariti mora vzdušje, v katerem učenci predlagajo rešitve in jih nato raziskujejo; 

ustvariti mora takšne pogoje dela, v katerih lahko ob primernem trenutku uvede rešitve iz 

bogate filozofske tradicije, pri čemer status teh rešitev ne sme biti nič drugačen kakor status 

katere koli rešitve, ki jo predlagajo učenci. Učitelj torej ne nastopa v vlogi posredovalca 

vednosti (učbeniškega znanja), temveč v vlogi zastavljavca tehtnih vprašanj, v vlogi 

preudarnega usmerjevalca dialoga, ohranjevalca rdeče niti raziskovanja, spodbujevalca 
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logične analize rešitev, ki jih predlagajo dijaki ali v razpravo uvedeni filozofi, spodbujevalca 

primerjanja med rešitvami samimi, primerjanja med intuicijami dijakov in predlaganimi 

rešitvami – s čimer domnevno hkrati vzgaja značaj oziroma kritično držo. Posledice sprejetja 

metode vodenja filozofskega dialoga so številne. Ena med njimi je gotovo vprašanje 

učbeniških virov, saj učbeniki že s samim obstojem podeljujejo vednosti, ki jo prenašajo, 

drugačen status. 

 

Tema Drugega razdelka Prvega dela je utemeljitev takšnega načina poučevanja. Če omenjeni 

ideal ne zahteva le vzgoje določenih kognitivnih veščin temveč tudi spoštovanje razumnih 

razlogov in vzgojo značaja, je treba podati razloge, zakaj je vodenje filozofskega dialoga 

najboljša metoda vzgoje razumnih in avtonomnih oseb.  

 

V slovenskem prostoru se je boj za vzgojo v imenu negovanja razumnosti v okviru 

poučevanja filozofije, podobno kot drugod po svetu, odvijal med zagovorniki zgodovinskega 

in problemskega pristopa. Strinjamo se s stališčem, da je takšna opozicija neprimerna, a ker je 

doživela kar nekaj razprav, je tudi ni mogoče obiti, hkrati pa je treba podati razloge za 

problemski pristop. V tem delu torej predstavimo dve tradiciji poučevanja nasploh in 

poučevanja filozofije, se s pomočjo razprav med kritičnimi racionalisti in njihovimi 

nasprotniki ter razprav s področja filozofije znanosti najprej ozremo v zgodovino, v čas 

rojstva tradicije kritičnega razpravljanja, in nato razgrnemo težave zgodovinskega pristopa, 

zaradi katerih je manj primeren za vzgojo razumnih in avtonomnih oseb. 

 

Na koncu Prvega dela naloge razvijemo začasen sklep, ki je v bistvu glavna trditev naloge: 

vodenje filozofskega dialoga (problemski pristop) je najboljša metoda vzgoje razumnih in 

avtonomnih oseb, kljub temu pa zaradi kontekstualnih vzrokov ne more biti uspešna v večjem 

merilu. Samo z uvajanjem te metode v pedagoško prakso torej ne bomo vzgojili večjega 

števila razumnih in avtonomnih oseb oziroma kritičnih mislecev. Treba je začeti spreminjati 

tudi same vzgojne institucije (šole) in družbene institucije. To postane moralna dolžnost.  

 

Prvi del naloge je  nekakšna osebna izpoved njenega avtorja, plod več kot petnajstletnega 

aktivnega udejstvovanja pri razmišljanju in razvijanju poučevanja filozofije.  

 

Čeprav je avtor naloge aktivno zagovarjal postavke poučevanja filozofije ter v svojih 

znanstvenih in strokovnih člankih argumentirano branil razvijanje razumnosti (kritičnega 
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mišljenja), v zadnjem času prepoznava razcep med teorijo tega poučevanja in praktičnimi 

dosežki. Če to izrazimo v vsakdanjem jeziku: dijakinje in dijake je mogoče naučiti napisati 

kritično razpravljalni esej za čisto petico, toda ves vložen trud še ne zadošča, da bi lahko 

mirne vesti trdili, da so tudi v resnici kritično razmišljajoče in avtonomne osebe. Rečeno 

samokritično: s svojimi odkritosrčnimi prizadevanji smo nekje zgrešili, tako da je potrebno 

razviti način, s katerimi bomo sposobni misliti ta razcep in spremeniti pogoje svoje pedagoške 

prakse.  

 

Izhajajoč iz te trditve (in zgornjega začasnega sklepa) se v Drugem delu naloge ozremo v 

zgodovino, h Kantu in Russellu. Smiselnost naslonitve na oba avtorja je preprosta. Kljub 

njunim očitim razlikam v stališčih o skoraj vseh filozofskih vprašanjih, je njuna filozofija 

vzgoje nenavadno podobna. Oba zagovarjata vodenje filozofskega dialoga kot najboljše 

metode vzgoje za razvijanje logičnih in hkrati avtonomnih (svobodnih) oseb, oba z neverjetno 

silovitostjo branita svobodo mišljenja in delovanja ter kritizirata vse oblike indoktrinacije 

(ideologije), hkrati pa se oba zaveda pomena zunanjih (družbenih) pogojev, v katerih se 

vzgoja odvija. V Drugem delu tako poskušamo podati celovito sliko filozofije vzgoje obeh 

avtorjev, pokažemo, kako je notranje oblikovanje značaja (Kantov Bildung) za oba 

najpomembnejši cilj vzgoje, hkrati pa izpeljemo, da ga ni mogoče doseči brez hkratnega 

spreminjanja družbenih pogojev (družbene strukture), v okviru katerih se vzgoja odvija. Za 

oba filozofa je pravična družba dokaz dejanskega obstoja kritično razmišljajočih in 

avtonomnih oseb in oba filozofa trdita, da je pravična družba nujno kozmopolitska, 

socialistična in samoupravna. S tem se strinjamo. To pomeni, da nekdo, ki si dejavno ne 

prizadeva za takšno družbo, ni kritično razmišljajoča in avtonomna oseba. To nadalje pomeni, 

da mora biti tudi pouk filozofije kot filozofiranja zavezan temu cilju. Prav tako pa si morajo 

tudi učitelji dejavno prizadevati za spremembo šolskih in družbenih institucij, če nočejo, da je 

njihovo delo zgolj teoretsko. Takšno prizadevanje razumemo kot dolžnost učiteljev in 

posebno učiteljev filozofije.    

 

Kdor govori o institucionalnih pogojih in drugih zunanjih pogojih vzgoje kritično mislečih 

oseb, ne more mimo obravnavanja trendov, ki prevladujejo na področju vzgoje. Eden izmed 

takšnih trendov je uvajanje kritičnega mišljenja v vzgojo in izobraževanje. V srednješolskem 

izobraževanju pri nas ne obstaja poseben predmet s tem imenom, pod drugačnimi imeni 

obstaja v dodiplomskem izobraževanju, vendar pa pri vseh srednješolskih predmetih obstaja 

trend uvajanja kritičnega mišljenja. V Tretjem delu naloge tako podrobneje obravnavamo 
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opredelitve samega pojma kritičnega mišljenja, ki so jih predlagali ključni avtorji gibanja za 

kritično mišljenje. V tem delu naloge sledimo njihovi medsebojni razpravi in se strinjamo s 

stališčem, da kritični mislec (kritično razmišljajoča in avtonomna oseba) ni nekdo, ki obvlada 

samo veščine kritičnega mišljenja (kantovsko in russellovsko logiko). Obvladati mora tudi 

drže ali stremljenja, ki so osebna lastnost. Zgodovinsko gledano – torej glede na Kanta in 

Russella – razprava med avtorji gibanja za kritično mišljenje ne prinese nič posebno novega, 

razen da (večinoma) zataji nujnost spreminjanja družbenih okoliščin, v katerih se vzgoja 

odvija in kjer bi lahko kritično razmišljajoče osebe živele in uspevale. To zatajitev, ki se pri 

Sieglu, kaže tudi kot razcep med teorijo in prakso, obravnavamo kot ideologijo kritičnega 

mišljenja, s čimer se ukvarjamo ob koncu Tretjega dela.  

 

V Četrtem delu naloge predlagamo kritičen odmik od Sieglovega zgolj epistemološkega 

utemeljevanja razumnosti oziroma kritičnega mišljenja, ki zavrača dejavnejše poseganje v 

imenu spreminjanja družbene stvarnosti. Zavzamemo se za stališče, da je treba vzgojo in 

poučevanje filozofije v srednji šoli okrepiti z dodatnimi temeljni – to je z razmišljanji s 

področja kritične pedagogike, anarhizma in marksizma. Pri tem upoštevamo Sieglovo 

epistemološko kritiko kritične pedagogike, ki pokaže nevarnost zdrsa v relativizem tega 

načina raziskovanja in spreminjanja vzgoje, ter se omejimo na marksistično interpretacijo. 

Naše stališče je, da ta interpretacija omogoča kakovosten razmislek ideološke omejenosti 

gibanja za kritično mišljenje (zlasti Sieglove), hkrati pa utemeljuje potrebo po aktivni 

spremembi družbenih danosti, v kolikor sedanje reproducirajo ideološke oblike vzgoje in 

izobraževanja. V Četrtem delu tako obravnavamo, kako se ideologija kaže v družbi in kako v 

šoli. Na tej podlagi predlagamo tezo, da je mogoče problemski pristop, podprt zgolj s 

Sieglovo epistemologijo kritičnega racionalizma, prepoznati kot ideološko gesto, kot slepoto 

za nekatere temeljne probleme družbe, mimo katerih učitelji filozofije ne moremo, ne da bi o 

njih razmislili in jih, če se izkaže, da preprečujejo vzgojo kritično razmišljajočih in 

avtonomnih oseb, poskusili spremeniti.  
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Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše in na III. gimnaziji Maribor. 

 

- 2008-2016: zunanji ocenjevalec na maturi. 
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- Soavtor priročnika Film pri pouku: prakse in izzivi. (Zavod republike Slovenije za šolstvo 

2012). 

- Avtor prispevka na posvetu in v zborniku Razvijanje in vrednotenje znanja: Zbornik 

prispevkov posveta  (Zavod republike Slovenije za šolstvo 2012). 

- Avtor znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov, recenzij, polemik, kolumn, prevodov, 
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slovenščine.  

- Organizator številnih ciklov javnih predavanj na katera so bili vabljeni strokovnjaki za teme, 

ki jih je razpisala maturitetna predmetna izpitna komisija za slovenski jezik. To pomeni, da so 

bili predavatelji v večini univerzitetni profesorji in pisatelji. 
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- da nisem kršil-a avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih. 

 

 

  

 

 

Podpis avtorja: 
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Uvod 
 

Velika večina filozofov zahodne tradicije se je zavzemala za negovanje 

razumnosti, kar je razumela kot temeljni ideal vzgoje. Razumnost pomeni 

uresničiti zmožnost dobrega razmišljanja, dobro pa misli nekdo, ki vrednoti 

razloge, ponujene v podporo posameznih prepričanj in ravnanj. Prav tako pomeni, 

kot bi dejal Harvey Siegel, pripravljenost ali nagnjenost k temu, da nas vodijo 

predhodno ovrednoteni razlogi.  

 

Pri tem ne gre preprosto za privzgajanje veščin ali zmožnosti razumne ocene, 

temveč vzgojo širokega obsega navad uma, drž in značajskih potez, ki bi naj bile 

značilne za razumno in avtonomno osebo. Gre torej za ideal, ki sega preko meja 

kognitivnega, kajti govori, kot bi znova dejal Siegel, o vzgoji določene vrste 

osebe.  

 

Vzgajati razumne osebe ni mala stvar, a prav to je naloga gimnazije in filozofije v 

gimnaziji še posebej. Ideal namreč predpostavlja, da morajo učitelji privzeti 

drugačne metode dela, kot smo jih bili navajeni. V Prvem razdelku Prvega dela 

naloge tako trdimo, da je metoda, s katero lahko najbolje vzgajamo razumne 

osebe, filozofski dialog, ki omogoča učiteljem in učencem dialoško raziskovati 

večna, to je filozofska vprašanja človeškega rodu in vsakdanja prepričanja ter 

skrite podmene, na katerih pogosto temeljijo odgovori na večna vprašanja. Toda 

učitelj, ki želi voditi filozofski dialog z učenci, mora pri sebi razčistiti veliko 

stvari. Predvsem mora zavzeti sokratsko držo. Učencem mora pokazati, da 

odgovor na zastavljen problem ni že vnaprej znan in če ni, mora učence povabiti k 

skupnemu raziskovanju problema; ustvariti mora vzdušje, v katerem učenci 

predlagajo rešitve in jih nato raziskujejo; ustvariti mora takšne pogoje dela, v 

katerih lahko ob primernem trenutku uvede kakšno rešitev iz bogate tradicije, pri 

čemer status te rešitve ne sme biti nič drugačen, kakor status katere koli rešitve, ki 

jo predlagajo učenci. Učitelj torej ne nastopa v vlogi posredovalca vednosti 

(učbeniškega znanja), temveč v vlogi iskalca resnice, zastavljalca tehtnih 

vprašanj, v vlogi preudarnega usmerjevalca dialoga, ohranjevalca rdeče niti 
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raziskovanja, spodbujevalca logične analize rešitev, ki jih predlagajo dijaki ali v 

razpravo uvedeni filozofi, spodbujevalca primerjanja med rešitvami samimi, 

primerjanja med intuicijami dijakov in predlaganimi rešitvami, s čimer hkrati 

vzgaja značaj oziroma kritično držo, v kolikor učenci in učenke ponotranjijo 

razumnost in si začnejo prizadevati za njeno mesto v svetu. Posledice sprejetja 

metode vodenja filozofskega so tako številne. Didaktične in praktične. Med 

didaktičnimi postane zanimivo vprašanje učbenikov, ki že s samim obstojem 

podeljujejo vednosti drugačen status, kot ga predvideva vodenje filozofskega 

dialoga. Med praktičnimi posledicami pa se pokaže kot nujno tesnejše 

povezovanje vzgoje in izobraževanja s širšimi razsvetljenskimi oziroma 

humanističnimi družbenimi cilji. 

 

Tema Drugega razdelka Prvega dela naloge je utemeljitev dialoškega načina 

poučevanja. Če omenjeni ideal vzgoje ne zahteva le vzgoje določenih kognitivnih 

veščin temveč tudi spoštovanje razumnih razlogov in ravnannje po njih, s čimer se 

loči od drugih morebitnih vzgojnih idealov, je treba podati razloge, zakaj je eden 

ideal boljši od drugega in zlasti, zakaj je vodenje filozofskega dialoga najboljša 

metoda vzgoje razumnih in avtonomnih oseb oziroma doseganja vzgojnega ideala, 

ki ga podpiramo.  

 

V slovenskem prostoru se je boj za vzgojo v imenu negovanja razumnosti v 

okviru poučevanja filozofije, podobno kot drugod po svetu, odvijal med 

zagovorniki zgodovinskega in problemskega (dialoškega) pristopa. Strinjamo se s 

stališčem, da je takšna opozicija neprimerna, a ker je doživela kar nekaj razprav, 

je tudi ni mogoče obiti, hkrati pa je treba podati razloge za problemski pristop. V 

tem delu tako najprej predstavimo dve tradiciji poučevanja nasploh in poučevanja 

filozofije. Nato se s pomočjo razprav med kritičnimi racionalisti in njihovimi 

nasprotniki ozremo v zgodovino, v čas rojstva tradicije kritičnega razpravljanja, s 

čimer si olajšamo predstavitev težav zgodovinskega pristopa, zaradi katerih se ne 

zdi več primeren za vzgojo razumnih in avtonomnih oseb. 
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Ob koncu Prvega dela naloge razvijemo začasen sklep, ki je v bistvu glavna 

trditev naloge: vodenje filozofskega dialoga (problemski pristop) je najboljša 

metoda vzgoje razumnih in avtonomnih oseb, kljub temu pa zaradi kontekstualnih 

vzrokov ne more biti uspešna v večjem merilu. Trdimo torej, da samo z uvajanjem 

te metode v pedagoško prakso ne bomo vzgojili večjega števila razumnih in 

avtonomnih oseb oziroma kritičnih mislecev. Treba je začeti spreminjati tudi 

same vzgojne institucije (šole) in družbene institucije. To postane moralna 

dolžnost.  

 

Prvi del naloge je hkrati nekakšna osebna izpoved njenega avtorja, plod več kot 

petnajstletnega aktivnega poučevanja filozofije, udejstvovanja pri razmišljanju o 

tem poučevanju in razvijanju konkretnih didaktičnih rešitev.  

 

Čeprav je avtor naloge aktivno zagovarjal postavke poučevanja filozofije ter v 

svojih znanstvenih in strokovnih člankih argumentirano branil razvijanje 

razumnosti (kritičnega mišljenja), ne more ostati slep za razcep med teorijo tega 

poučevanja in praktičnimi dosežki. Rečeno v vsakdanjem jeziku: dijakinje in 

dijake je mogoče naučiti napisati kritično razpravljalni esej za čisto petico, toda 

odlična ocena ni dokaz, da dejansko vzgajamo kritično razmišljajoče in 

avtonomne osebe. Rečeno samokritično: s svojimi odkritosrčnimi prizadevanji 

smo nekje zgrešili, ali vsaj nismo šli dovolj daleč. Zato je treba dejavneje kot 

doslej misliti ta razcep in – kot bomo videli – spremeniti pogoje pedagoške 

prakse. Isto je mogoče povedati še drugače: problemsko poučevanje filozofije (se 

pravi filozofiranje) oziroma po problemskem poučevanju filozofije se zgledujoče 

poučevanje kritičnega mišljenja je nujni pogoj za vzgojo kritično mislečih 

avtonomnih oseb, nikakor pa še ne zadosten pogoj. Treba je začeti vzpostavljati 

tudi zunanje (družbene in politične) pogoje, ki bodo omogočali živeti tako 

vgojenim osebam. 

 

Izhajajoč iz te trditve se v Drugem delu naloge ozremo v zgodovino, h Kantu in 

Russellu. Smiselnost naslonitve na oba avtorja je preprosta. Kljub njunim očitim 

razlikam v stališčih o skoraj vseh filozofskih vprašanjih, je njuna filozofija vzgoje 
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osupljivo podobna. Oba zagovarjata vodenje filozofskega dialoga kot najboljšo 

metodo vzgoje za razvijanje logičnih in hkrati avtonomnih (svobodnih) oseb, oba 

z neverjetno silovitostjo branita svobodo mišljenja in delovanja ter kritizirata vse 

oblike indoktrinacije (ideologije), hkrati pa se oba zavedata pomena zunanjih 

(družbenih) pogojev, v katerih se vzgoja odvija. V Drugem delu tako poskušamo 

podati kolikor toliko celovito sliko filozofije vzgoje obeh avtorjev, pokazati, kako 

je notranje oblikovanje značaja (Kantov Bildung) za oba najpomembnejši cilj 

vzgoje, ki pa ga ni mogoče doseči brez hkratnega spreminjanja zunanjih 

družbenih pogojev (družbene strukture), v okviru katerih se vzgoja odvija. Za oba 

filozofa je pravična družba dokaz dejanskega obstoja kritično razmišljajočih in 

avtonomnih oseb in oba filozofa trdita, da je pravična družba nujno 

kozmopolitska, socialistična in samoupravna. To pomeni, da nekdo, ki si dejavno 

ne prizadeva za takšno družbo, ni kritično razmišljajoča in avtonomna oseba. In 

naprej, to pomeni, da mora biti tudi pouk filozofije kot filozofiranja zavezan temu 

cilju. Hkrati si moramo tudi učitelji dejavno prizadevati za spremembo šolskih in 

družbenih institucij, če nočemo, da bo naše delo zgolj teoretsko. Takšno 

prizadevanje razumemo kot dolžnost učiteljev, posebno učiteljev filozofije.   

  

Kdor govori o institucionalnih pogojih in drugih zunanjih pogojih vzgoje kritično 

mislečih oseb, ne more mimo obravnavanja trendov, ki prevladujejo na področju 

vzgoje. Eden izmed takšnih trendov je uvajanje kritičnega mišljenja v vzgojo in 

izobraževanje. V srednješolskem izobraževanju pri nas ne obstaja poseben 

predmet s tem imenom, pod drugačnimi imeni obstaja v dodiplomskem 

izobraževanju, toda pri vseh srednješolskih predmetih obstaja trend uvajanja 

kritičnega mišljenja. V Tretjem delu naloge tako podrobneje obravnavamo 

opredelitve samega pojma kritičnega mišljenja, ki so jih predlagali ključni avtorji 

gibanja za kritično mišljenje. V tem delu naloge sledimo njihovi medsebojni 

razpravi in se strinjamo s stališčem, da kritični mislec (kritično razmišljajoča in 

avtonomna oseba) ni nekdo, ki obvlada samo veščine kritičnega mišljenja 

(kantovsko in russellovsko logiko). Obvladati mora tudi drže ali stremljenja, ki so 

osebna lastnost. Zgodovinsko gledano – torej glede na Kanta in Russella – 

razprava med avtorji gibanja za kritično mišljenje ne prinese nič posebno novega, 
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razen da (večinoma) zataji nujnost spreminjanja družbenih okoliščin, v katerih se 

vzgoja odvija in kjer bi lahko kritično razmišljajoče osebe živele in uspevale. To 

zatajitev, ki se pri Sieglu, kaže tudi kot razcep med teorijo in prakso, 

obravnavamo kot ideologijo kritičnega mišljenja, s čimer se ukvarjamo ob koncu 

Tretjega dela.  

 

V Četrtem delu naloge predlagamo kritičen odmik od Sieglovega zgolj 

epistemološkega utemeljevanja razumnosti oziroma kritičnega mišljenja, ki 

zavrača dejavnejše poseganje v imenu spreminjanja družbene stvarnosti. 

Pokažemo, da je treba temelje vzgoje in poučevanja filozofije v srednji šoli 

okrepiti z razmišljanji s področja kritične pedagogike in marksizma. Pri tem 

upoštevamo Sieglovo epistemološko kritiko kritične pedagogike (vsaj njenega 

dela), ki pokaže nevarnost zdrsa v relativizem tega načina raziskovanja in 

spreminjanja vzgoje. Zati nekoliko bolj stavimo na marksistično interpretacijo. 

Naše stališče je, da ta interpretacija omogoča kakovosten razmislek ideološke 

omejenosti gibanja za kritično mišljenje (zlasti Sieglove), hkrati pa utemeljuje 

potrebo po aktivni spremembi družbenih danosti, v kolikor sedanje reproducirajo 

ideološke oblike vzgoje in izobraževanja. V Četrtem delu tako obravnavamo 

vprašanje, kako se ideologija kaže v družbi in šoli. Na tej podlagi predlagamo 

tezo, da je mogoče problemski pristop, podprt zgolj s Sieglovo epistemologijo 

kritičnega racionalizma, prepoznati kot ideološko gesto, kot slepoto za nekatere 

temeljne probleme družbe, mimo katerih učitelji filozofije ne moremo, ne da bi o 

njih razmislili in jih, če se izkaže, da preprečujejo vzgojo kritično razmišljajočih 

in avtonomnih oseb, poskusili spremeniti. Hkrati se zavzamemo za uvajanje 

nekaterih praktičnih aktivnosti v poučevanje oziroma vzgojo kritično mislečih 

avtonomnih oseb. 
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Prvi del  
 

1 Praktični začetki  
 

1.1 Učenje vodenja filozofskega dialoga 
 

Učitelju filozofije, ki komaj začenja poučevati, se poleg kopice drugih vprašanj, 

zastavi predvsem vprašanje, kako poučevati filozofijo. Vprašanje je neposredno 

praktično. Učitelj mora namreč stopiti v razred in tam početi stvari, ki jih je 

mogoče opisati kot poučevanje in še več, opisati jih mora biti mogoče kot 

poučevanje filozofije.  

 

Generacije in generacije mladih so bile deležne pouka filozofije, ki je bil 

zgodovinsko zasnovan, kar pomeni, da bi v pripravah učiteljev, ki so poučevali te 

generacije, našli naslove, kot so: Sokrat, Platon, Aristotel, Bacon, Locke, Hume, 

Kant, Hegel, Bentham, Mill, Marx, Nietzsche, Sartre itd. Pouk filozofije, ki je 

sledil tem pripravam, je bil torej bolj ali manj zveden na obravnavo naštetih 

velikanov iz filozofske tradicije; na predavanja o tem, kaj so rekli. V tem duhu so 

bili napisani tudi učbeniki.  

 

V Sloveniji so se po času osamosvojitve začele priprave učiteljev spreminjati. 

Učitelji so začeli o svoji vlogi in o vlogi filozofije v gimnazijah razmišljati 

drugače. Poučevanje filozofije je postalo problemsko in ne zgodovinsko. Vida 

Otič, denimo, v članku Uvod z Zofijo1, govori o tem, da mora filozofija postati 

stvar učenk in učencev samih: »Vloga filozofije je, da ruši samoumevnosti in 

navajenosti glede dojemanja sveta in nas samih.« (Otič 2001, 13) Tega rušenja, 

kot postane očitno iz drugega članka iste avtorice in učiteljice filozofije (gre za 

članek Ostržek ali uvod v etiko2), se ni mogoče lotiti s preprostim predavanjem o 

dosežkih velikih filozofov, temveč s poukom, kjer bi že preprostemu opazovanju 

                                                 
1 Otič, Vida: Uvod z Zofijo (2001). V: Misliti samostojno: Priročnik za učitelje filozofije. Str. 13–

16. Izbrali in uredili Antonija Verovnik in Alenka Hladnik. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Ljubljana. 
2 Otič, Vida: Ostržek ali uvod v etiko (2010). V: FNM 1/2 2010 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Str. 85–90. Državni izpitni center. Ljubljana. 
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postalo očitno uvajanje drugačnih metod dela. Očitno bi postalo, da učitelji s 

pomočjo kakšnega vira (filma, videa z interneta, zgodbe, časopisnega ali 

internetnega članka, literarnega odlomka, pesmi, razprave, socialne igre, 

delovnega lista, slike itd.) vodijo učenke in učence do filozofsko tehtnih vprašanj, 

ki se ob teh virih zastavijo učenkam in učencem samim, nato pa ob teh vprašanjih 

s pomočjo razprave iščejo odgovore.   

 

Primer, ki smo ga navedli, nikakor ni osamljen, o čemer priča bogata zakladnica 

člankov, ki so jih napisali učitelji in učiteljice filozofije. Članke najdemo 

predvsem v reviji Filozofija na maturi, nekaj pa tudi v drugih publikacijah. 

Zasluge za takšno spremembo v dojemanju in poučevanju filozofije v gimnazijah 

in osnovnih šolah v Sloveniji gredo Rudiju Kotniku, Marjanu Šimencu, Bojanu 

Borstnerju, Alenki Hladnik, Matevžu Rudlu, Antoniji Verovnik, Jožetu Ručigaju, 

Sandiju Cveku in drugim, ki so zasnovali didaktično prenovo pouka filozofije v 

gimnaziji, prav tako pa tistim, ki so na svojo poklicno pot stopili kasneje, vendar 

so ta prizadevanja sprejeli za svoja in jih razvijali naprej.  

 

V članku z naslovom Kaj je filozofija?3 se vprašujemo, kaj je skupno omenjenim 

načinom lotevanja pouka filozofije? Odgovor, ki ga predlagamo, se osredotoča na 

odnos človeka do filozofije. Namreč, »filozofija obravnava človeka kot bitje 

(implicitnih) podmen, pričakovanj, domnev, in če hočemo doseči še, da se učenci 

tega dejstva in te narave filozofije kar najbolj živo ovedo, se zdi najbolje sprožiti 

takšne situacije, v katerih se bodo s temi predpostavkami srečali.« (Adam 2001, 

90–1)  

 

Ideja, da mora filozofija postati stvar učenk in učencev samih, ter ideja, da je 

človek bitje podmen, se očitno povezujeta. Pri tem seveda ne gre le za 

samoumeven sklep, da so učenci bitja podmen, ki se jih ne zavedajo, in da jim 

filozofija v obliki kritičnega mišljenja (kritične analize podmen) zato pomaga pri 

spoznavanju samih sebe. Kmalu bomo videli, da je kritično mišljenje nekaj, kar so 

odkrili Grki. Za nas to ne pomeni nič drugega, kakor da je kritično mišljenje nujno 

                                                 
3 Adam, Andrej: Kaj je filozofija (2001). V: FNM 3/4 2001 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Str. 86–91. Državni izpitni center. Ljubljana. 
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nadkonteksualno (vsaj deloma). Ker hkrati zanikamo, da smo uspešni pri vzgoji 

kritičnih mislecev, nas to vodi k sklepu, da smo neuspešni zaradi konteksta 

(kontekstualnih vzrokov). Kritično mišljenje potemtakem je nadkontekstualno, 

toda dejavniki, ki mu nasprotujejo, so očitno kontekstualni (zgodovinski). V 

kolikor je potemtakem naloga filozofije rušenje samoumevnosti in navajenosti 

glede dojemanja sveta in nas samih (Otič 2001, 13), se moremo izogniti 

spoprijemu z danim zgodovinskim kontekstom. Ne moremo se izogniti trudu, da 

kontekst spremenimo.  

 

Zgoraj smo omenili učitelja začetnika. Privzemimo, da razume bistvo didaktične 

prenove filozofije. Strinja se torej, da mora biti pristop k poučevanju filozofije 

problemski in ne zgodovinski ter da mora učenke in učence pripeljati do 

razmisleka o podmenah, ki krojijo njihovo življenje. Praktične težave, s katerimi 

se sedaj sooči, so tri. Prva je ta, da ob vsej vednosti in ob vsem strinjanju njegov 

(ali njen) pouk ne bo že od samega začetka problemski, ker ga ne bo znal izvajati. 

Ne bo znal voditi kakovostne razprave ob danem filozofskem vprašanju 

(problemu). V pouk bo sicer že vpletal elemente problemskega pristopa, nemara 

bo uvajal socialne igre in druge vire, toda ne v duhu premisleka o izbranem 

izhodiščnem problemu (vprašanju), temveč bo predvidoma zadovoljen že z 

ustvarjanjem videza problemskega pouka, torej z netenjem sodelovanja v razredu, 

na katerega bo potem umetno dodal razlago misli posameznih velikih filozofov ob 

istih vprašanjih. Druga težava je motivacija učenk in učencev, na kar opozori 

Marjan Šimenc v članku Igranje vlog: Pravila za ure filozofije4, ki zajema tako 

nezainteresiranost nekaterih za obravnavo danih vprašanj kot tudi preveč burne 

reakcije ob posameznih vprašanjih. K temu dodajmo, da so burne reakcije 

najpogosteje posledica trka mišljenja ob podmene. Učitelj, ki še nima izkušenj, ne 

bo znal ustrezno obravnavati teh trkov. Tretja težava je podobna prvi, le da se – 

tako kot druga – nanaša na učenke in učence. Če niti učitelj začetnik še ne zna 

voditi filozofsko tehtnih razprav, se učenke in učenci pretežno še manj znajo 

vključevati v takšno razpravo, s tem pa tudi ne razmišljajo kakovostno o 

                                                 
4 Šimenc, Marjan: Igranje vlog: Pravila za ure filozofije (2001). V: Misliti samostojno: Priročnik 

za učitelje filozofije. Izbrali in uredili Antonija Verovnik in Alenka Hladnik. Str. 115–118. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 
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podmenah, na katerih temeljijo številna njihova zdravorazumska prepričanja. 

Toda morda temu sploh ne bi smeli reči težava, saj so v šoli in pri pouku filozofije 

prav zato, da se razpravljati naučijo. Učitelj, ki ne bo obvladal teh težav, bo tako 

ali drugače popustil konktekstu. S tem ne bo izpolnil svoje naloge, ne bo vzgajal 

kritično mislečih in avtonomnih oseb. Učenci se ne bodo kakovostno soočili s 

podmenami, na katerih temeljijo njihova razmišljanja.  

 

Ostanimo za hip pri igri vlog. Ta metoda se zdi posebno privlačna za uvajanje in 

učenje filozofskega razpravljanja. Virov z že pripravljenimi modeli za igro vlog, s 

katerimi si lahko pomaga učitelj začetnik, je veliko. Opozorimo na tri, ki so 

prevedeni v slovenščino. To so Mladinske delavnice Zorana Maksimovića5, 

Izobraževalni priročnik Vsi drugačni – vsi enakopravni6 in Kompas: priročnik za 

učenje mladih o človekovih pravicah7.   

 

Igre vlog lahko torej služijo kot sijajno motivacijsko sredstvo za nekatere učence 

in učenke, hkrati pa kot dober uvod v obravnavo posameznih filozofsko tehtnih 

vprašanj oziroma problemov. Učitelj začetnik omogoči učenkam in učencem 

izražati lastna mnenja in soočati ta mnenja z mnenji drugih, toda izpeljati razpravo 

v razredu, še posebej takšno, ki bi služila analizi samoumevnega, je veliko težje. 

Pogosto si bo morda rekel: »Danes smo v razredu dobro diskutirali,« kot to piše 

Matthew Lipman v tekstu Vodenje filozofskega dialoga8, kljub temu pa ne bo 

mogel trditi, da je diskusija potekala dobro le zato, ker »so se učenci v razredu 

razdelili v skupine ali če so si nekateri nasprotovali.« (Lipman 1996, 101)  

 

Dodatna težava za učitelja začetnika je izbirni predmet na splošni maturi 

filozofija. Formalni cilj priprav pri tem predmetu sta dva eseja: interpretativni in 

                                                 
5 Maksimović, Zoran: Mladinska delavnica: psihološki primarno preventivni program, namenjen 

mladostnikom zgodnjega obdobja (1991). Sekcija za preventivno delo pri Društvu psihologov 

Slovenije. Ljubljana. 
6 Izobraževalni priročnik »Vsi drugačni – vsi enakopravni«: Ideje, pripomočki, metode in 

aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih (2006). 

Avtorji: Pat Brander, Carmen Cardenas, Juan de Vicente Abad, Rui Gomes in Mark Taylor. Zbirka 

Slovenija in Svet Evrope, št. 43. Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK. 

Ljubljana. 
7 Kompas: priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah (2005). DZS. Ljubljana.  
8 Lipman, Matthew: Vodenje filozofskega dialoga (1996). V: Filozofija v šoli: prispevki k 

didaktiki filozofije. Str. 99-122. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana.  
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razpravljalni. Oba zahtevata visok nivo argumentativnega premisleka ob odlomku 

ali problemskem vprašanju. Dijaki in dijakinje se morajo pri tem predmetu naučiti 

napisati dober uvod v esej, v katerem razložijo, kaj je problem (vprašanje) trditve, 

ki so jo izbrali za razpravljanje (interpretativni esej omogoča izbiro med 15 

trditvami), pri čemer morajo izpostaviti prav implicitne podmene. Nato morajo o 

predhodno razloženem vprašanju pokazati sposobnost argumentirane razprave, ki 

ni le golo navajanje tega, kar so nekoč povedali znani filozofi, temveč prav 

smiselno razpravljanje o problemu. V kratkem tekstu Filozofski tabor9 smo to 

zahtevo, pred katero je postavljen učitelj začetnik, ubesedili takole: 

 

»Didaktična prenova predmeta filozofija, ki se poučuje v gimnazijah, je temeljito 

spremenila pristop k poučevanju – način in metode poučevanja. To se izraža zlasti 

pri filozofiji na maturi, kjer je kandidatova naloga napisati razpravljalni esej in 

interpretacijo besedila. Merila ocenjevanja maturitetnih izdelkov sledijo izpitnim 

ciljem, ki po svoji klasifikaciji sodijo med najkompleksnejše in najteže dosegljive. 

Reprodukcija znanja (po možnosti kronološka), kar je bila stalnica poučevanja 

filozofije pred prenovo, še zdaleč ne zadošča, saj mora kandidat pokazati 

zmožnost samostojne in kritične presoje ob danem problemu. Torej ga mora 

najprej razumeti, nato pa analizirati oziroma se dokopati do predpostavk 

problema. Seveda ga mora pri tem obravnavati in v tem okviru pokazati zmožnost 

argumentirane razprave, uvesti vsaj dva pogleda na problem oziroma dva predloga 

za rešitev problema in ju podkrepiti s kakšnim primerom; izpeljati mora posledice 

posameznih predlogov za rešitev problema, pri vsem tem pa morajo biti pogledi, 

ki jih navaja, točni, uvedeni pojmi pa razloženi in analizirani.  

 

Kako vse to dijake naučiti, je seveda problem, in sicer problem za učitelje, 

posebno za tiste, ki nimajo veliko prakse oziroma izvajajo modul filozofija pri 

maturi prvič. Pogosto namreč sploh nimajo predstave, kaj morajo doseči njihovi 

dijaki, in se zaradi pritiska bližajoče se mature zatečejo v zgodovinsko podajanje 

snovi. Dijaki se tako ne naučijo kritične in samostojne obravnave problema, tako 

                                                 
9 Adam, Andrej: Filozofski tabor (2004). V: FNM 3/4 2004. Filozofska revija za učitelje filozofije, 

dijake in študente. Str. 103–105. Državni izpitni center. Ljubljana.  
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pa ne dosežejo ciljev samega predmeta in tudi ne razglašanih ciljev prenove 

slovenske gimnazije.« (Adam 2004, 103) 

 

Glede na doslej zapisano, učitelju začetniku ne preostane drugega, če seveda želi 

odgovorno opravljati svoj poklic, kot da začne zavestno razvijati veščino vodenja 

filozofskega dialoga v razredu v imenu analize podmen, ki so jim izpostavljeni 

učenke in učenci. Prvi pogoj za to pa je zavedanje, da četudi posedujemo vednost, 

kaj in kako bi morali delati, to še ne pomeni, da to tudi zmoremo ali znamo.  

 

To po eni strani pomeni vrnitev k študijskemu gradivu o poučevanju filozofije, ki 

postane v luči konkretne poklicne prakse veliko manj abstraktno kot v času 

študija, po drugi strani pa dejavno prenašanje teorije v vsakdanjo prakso 

poučevanja. Ustreznega študijskega gradiva, kjer bo učitelj našel veliko dobrih 

namigov, kako naj opravlja svoj poklic, je veliko. Na prvem mestu velja omeniti 

revijo Filozofija na maturi10, ki poleg bolj ali manj rednih tematskih sklopov, kot 

so Poučevanje filozofije, Didaktične drobtinice in Filozofija za otroke, nudi 

številne druge tematske sklope, namenjene obravnavi posameznih tem in podtem 

pri izbirnem predmetu filozofija na maturi, medpredmetnim povezavam itd. Poleg 

tega sta tu še zborniki Filozofija v šoli11, Misliti samostojno12 in Posodobitve 

pouka v gimnazijski praksi – filozofija13. Vsa ta gradiva so v slovenščini. 

Učiteljem pri nas so dostopne – na internetu ali knjižnicah – še številne druge 

knjige, ki jih je vredno priporočati. Nekaj naslovov: Sodobni pogledi na večna 

vprašanja14, ki so jo uredili Kline, Klemke in Hollinger; Filozofske dileme Phila 

Washburna15, Moralno in dobro življenje Roberta C. Solomona in Clancy W. 

                                                 
10 Filozofija na maturi: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, Ljubljana, 

Državni izpitni center (letnik 1-20).  
11 Filozofija v šoli: prispevki k didaktiki filozofije (1996). Izbrala in uredila Marjan Šimenc in 

Rudi Kotnik. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 
12 Misliti samostojno: Priročnik za učitelje filozofije (2001). Izbrali in uredili Antonija Verovnik in 

Alenka Hladnik. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 
13 Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Filozofija (2011). Uredili: Marjan Šimenc, Mišo Dačić, 

Alenka Hladnik. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.  
14 Klemke, Kline & Hollinger, Badford: Introduction: Philosophy and the Study of Philosophy 

(1994). V: Philosophy: Contemporary Perspectives on Perennial Issues. Str. 1–23. Ur.: Klemke, 

Kline & Hollinger. Badford. St. Martin´s Press.  
15 Washburn, Phil: Philosophical dilemas: building a worldview (2001). Oxford University Press. 
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Martina16, Lipmanovi knjigi Mišljenje v vzgoji17 in Filozofija gre v šolo18, Logika 

pravih argumentov Aleca Fisherja19 itd. Vse te knjige so v angleščini.  

 

Učitelj začetnik ne bo zgrešil, če se bo naslonil na zgoraj omenjeni Lipmanov 

tekst Vodenje filozofskega razgovora. Kakor je Diogen iz Oenoande postavil zid 

filozofije in dal nanj vklesati osnovne maksime epikurejstva, da bi prebivalce tega 

mesta nenehno opozarjale, kako naj živijo, tako si lahko učitelj začetnik zapomni 

Lipmanovih dvanajst osnovnih maksim za vodenje filozofskega dialoga. Te so: 

 

1. izvabljanje pogledov ali mnenj; 

2. pomoč učencem pri izražanju: pojasnitev in preoblikovanje trditev; 

3. eksplikacija pogledov učencev; 

4. interpretacija (izpeljevanje logičnih implikacij, izpeljava sugeriranega); 

5. iskanje konsistentnosti; 

6. zahteva po definiranju; 

7. iskanje predpostavk; 

8. odkrivanje napak; 

9. zahteva po razlogih; 

10. povpraševanje učencev, kako vedo; 

11. iskanje in raziskovanje alternativ; 

12. usklajevanje diskusije. 

 

Poleg Lipmanovih maksim lahko kot vodilo služijo tudi besede Ekkeharda 

Martensa iz teksta Didaktika filozofije20. Po Martensu se lahko pouku kot golemu 

podoživljanju ali reprodukciji učbeniškega znanja izognemo, če pri izvajanju 

pouka filozofije upoštevamo tri momente ali korake: »1. Odprt pogovor […] za 

razjasnitev interesov in predhodnih mnenj udeležencev; 2. vključitev drugih 

partnerjev v dialog s poslušanjem ali branjem tekstov ter 3. izvedba dialoga, ki se 

ob tem ponudi, z vprašanji, problematizacijo in navezavo na lastna izhodiščna 

vprašanja.« (Martens 1996, 59)  

 

                                                 
16 Solomon, Robert C & Clancy W. Martin: Morality and the Good Life: An Introduction to Ethics 

through Classical Sources (2004). The McGraw-Hill Companies. 
17 Lipman, Matthew: Thinking in Education (2003). Second Edition. Cambridge University Press. 
18 Lipman, Matthew: Philosophy Goes to School (1988). Temple University Press. Philadelphia.   
19 Fisher, Alec: The Logic of Real Arguments (1988). Cambridge University Press.  
20 Martens, Ekkehard: Didaktika filozofije (1996). V: Filozofija v šoli: Prispevki k didaktiki 

filozofije. Ur.: Marjan Šimenc in Rudi Kotnik, str. 31–65. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Ljubljana. 
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Pri nas sta se na Lipmana in Martensa oprla Rudi Kotnik in Marjan Šimenc. Rudi 

Kotnik v tekstu O konceptualni zasnovi pouka filozofije21, izhajajoč iz ciljev 

pouka filozofije v gimnaziji, razširja omenjeno Martensovo stališče, da bi se 

morala filozofija v srednji šoli dogajati kot dialog med dijaki in učitelji ter dijaki 

samimi, in poudari proces, filozofijo kot dejavnost, kjer učitelj izhajajoč iz 

vsakdanjih izkušenj dijakov le-te privede do filozofskega problema, ki ga nato 

skupaj z njimi rešuje v filozofskem dialogu (Kotnik 2001, 76). To pomeni, da je 

izvajanje filozofskega dialoga poglavitna metoda poučevanja filozofije v srednji 

šoli, za učitelja začetnika pa, da brez mojstrenja v obvladovanju te metode, ne 

izpolnjuje ciljev, predpisanih v učnem načrtu. Ob vprašanju, kaj je filozofski 

dialog, nas Kotnik napoti na priročnika Filozofija v šoli in Misliti samostojno (glej 

zgoraj) in posebej na tekst Marjana Šimenca z naslovom Vprašanja za nadaljnja 

razmišljanja22, kjer lahko učitelj začetnik najde kopico sokratskih vprašanj in z 

njimi dopolni Lipmanove maksime. 

 

Tabela 1 

Delo učitelja Delo učencev 

1. Vprašanja, ki zahtevajo pojasnitev:  

Kako bi pojasnil …? 

Kaj misliš s …? Kako bi opredelil …? 

Ali lahko navedeš primer? 

Kako nam to pomaga? 

Ali ima kdo v zvezi s tem kakšno vprašanje? 

 

Pojasnitev 

Opredelitev  

Navajanje primerov 

Podpiranje 

 

2. Vprašanja po razlogih in dejstvih: 

Zakaj misliš, da …? 

Kako vemo, da …? 

Kakšni so tvoji razlogi …? 

Ali lahko navedeš primer? 

 

Oblikovanje argumenta 

Iskanje predpostavk 

Razlogi 

Primeri 

3. Vprašanja, ki raziskujejo alternativne 

poglede in druge perspektive: 

Ali lahko to poveš še kako drugače? 

Ali je mogoč še kak drug pogled na to? 

Kaj če bi nekdo predlagal, da …? 

Kaj bi rekel tisti, ki se s tem ne strinja? 

Kakšna je razlika med temi pogledi? 

 

 

Preformuliranje 

Iskanje drugih perspektiv 

Alternativni pogledi 

Protiargumenti 

Vzpostavljanje razlik 

                                                 
21 Kotnik, Rudi: O konceptualni zasnovi pouka filozofije (2001). V: FNM 3/4 2001 – filozofska 

revija za učitelje filozofije, dijake in študente, str. 93–97. Državni izpitni center. Ljubljana.  
22 Šimenc, Marjan: Vprašanja za nadaljnja razmišljanja (2001). V: Misliti samostojno: Priročnik za 

učitelje filozofije, str. 146–150. Izbrali in uredili Antonija Verovnik in Alenka Hladnik. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 
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4. Vprašanja, ki preverjajo implikacije in 

posledice: 

Kaj sledi iz tega, kar pravite? 

Ali se to sklada s tistim, kar je bilo rečeno 

prej? 

Ali obstaja splošno pravilo za to? 

Kako bi preverili, ali je to resnično? 

Kakšne bi bile posledice tega? 

 

 

Implikacije 

Konsistentnost 

 

Posplošitev 

Preverjanje 

Posledice 

5. Vprašanja o vprašanjih v diskusiji: 

Ali imate o tem kakšno vprašanje? 

Kakšne vrste vprašanje je to? 

Kako nam povedano lahko pomaga? 

Do kam smo sedaj prišli? 

Ali smo kaj bližje odgovoru na vprašanje? 

 

Spraševanje 

Analiziranje 

Povezovanje 

Sumiranje 

Sklep 

 

Gre za vprašanja, ki učitelju filozofije pomagajo »pri premisleku o tem, kaj v 

resnici delamo pri pouku.« (Šimenc 2001, 148) Vodenje dialoga v razredu namreč 

implicira obvladovanje zastavljanja vprašanj. Brez obvladovanja te veščine 

dijakinj in dijakov ni mogoče pripraviti k pojasnjevanju njihovih stališč; jih 

navajati k nizanju razlogov, zaradi katerih bi lahko stališča sprejeli; jih uvajati v 

raziskovanje alternativnih stališč in razmišljanje o drugačnih perspektivah; jih 

učiti iskati implikacije, razvijati posledice in jih predvsem soočati s 

samoumevnostmi, ki so jim podvrženi.  

 

Brez zavestnega uvajanja Martensovih napotkov, Lipmanovih maksim in iz njih 

izpeljanih Šimenčevih sokratskih vprašanj se poučevanje filozofije posameznega 

učitelja sicer utegne spremeniti v vodenje filozofskega dialoga, toda premišljeno 

naslanjanje na delo drugih je najboljša strategija učenja, hkrati pa pomaga 

oblikovati in negovati skupnost učiteljev, ki so zavezani istim idealom, in s tem 

tradicijo, ki je sicer že stara (v nadaljevanju naloge bomo videli, da datira v 

antično Grčijo), vendar se mora vedno znova boriti za svoj obstoj. Vrednost 

oblikovanja skupnosti učiteljev, ki so zavezani istim idealom – v našem primeru 

idealu vodenja filozofskega dialoga, je nadalje v tem, ker se lahko takšna skupina 

učiteljev medsebojno spodbuja, kritizira, si deli nasvete, s čimer vsak posameznik 

– kot rečeno – lažje oblikuje in ohranja držo duha, nujno za izvajanje filozofskega 

dialoga. Dejstvo je, da je mogoče nekatere maksime z Lipmanovega seznama 

enostavno osvojiti, za druge pa je potreben čas. Posebej to velja prav za 
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raziskovanje samoumevnih podmen, kjer številni učenci hitro izgubijo motivacijo. 

Po Lipmanu, kot smo omenili zgoraj, sicer ni nujno, da je diskusija »dobra zaradi 

velikega števila razpravljavcev (Lipman 1996, 101),« vseeno pa implicira, da 

drugi dijaki razpravi vsaj sledijo, kar pa žal velikokrat ne drži. Največkrat je tako, 

da pri pouku sodelujejo samo tisti, ki tudi razpravljajo, medtem ko se drugi 

dolgočasijo in se bržkone vprašujejo, čemu filozofija. To težavo je deloma 

mogoče rešiti z metodološkimi prijemi, denimo tako, da morajo po uvodni 

zastavitvi problema prav vsi dijaki v desetih do petnajstih minutah napisati svoj 

odgovor in razloge zanj, vendar to ni recept, ki bi ga vselej priporočali, prav tako 

mora vsak učitelj sam oceniti, kdaj je kakšen korak pri pouku smiseln in kdaj ne, 

kar zopet ni mogoče brez ustreznih osebnih izkušenj.   

 

Nepristranski opazovalec bi v delu učitelja, ki je sklenil vzeti zares praktično 

mojstrenje v vodenju filozofskega dialoga, opazil spodbujanje dijakinj in dijakov 

k sodelovanju v razredu, seveda ne več kakršnemu koli sodelovanju, temveč 

takšnemu, ki temelji na kritični in strpni razpravi, poslušanju argumentov in 

njihovi analizi. Prav tako bi opazil, da je vloga takšnega učitelja v razredu 

velikokrat drugačna od vloge učitelja, ki večinoma samo predava. Naš učitelj je 

pogosto predvsem usmerjevalec razprave, nastopa kot nekdo, čigar naloga je 

skrbeti za njen logični razvoj. Dijakinje in dijake nenehno opominja na že razvite 

drobce argumentacije, na kontekst in rdečo nit razprave. Hkrati previdno prekinja 

nerelevantne vložke, se sooča z burnimi odzivi, ki so posledica trka mišljenja ob 

podmene, in po potrebi daje razpravi nadaljnji zagon, največkrat tako, da s 

pomočjo delovnega lista ali v obliki predavanja vpelje stališče kakšnega 

znamenitega filozofa iz bogate filozofske tradicije, ki je na njemu lasten način že 

reševal obravnavani problem. V didaktični teoriji se temu reče vpeljava partnerja 

v dialog, kot smo videli zgoraj pri Martensu.   

 

Sam učitelj, ki je sklenil mojstriti se v vodenju filozofskega dialoga, pa bi nemara 

opazil naslednje: (1) problemsko (sokratsko) vodenje filozofskega dialoga zahteva 
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od učitelja razvitje posebne drže, kar smo v članku Uvod v filozofijo – čudenje23 

izrazili takole: »[…] uspešno vodenje razprave v razredu zahteva od učitelja 

poseben korak sestopa z mesta vednosti; korak, ki je vpet v samo logiko 

zastavljanja filozofskih vprašanj in problemov. Dejstvo je namreč, da učitelj ne 

more nič bolj kakor učenci trditi, da pozna odgovore na ta vprašanja. Zakaj bi se 

potem pretvarjal?« (Adam 2006, 7) (2) Razvijanje posebne drže implicira tudi 

soočenje z lastnimi podmenami, ki se nanašajo na predstave o šoli nasploh, na 

cilje učnih programov, cilje posameznih programov filozofije (splošni program 

filozofije v gimnaziji, filozofija na maturi, filozofija za otroke), na cilje 

uporabljenih metod itd. (3) Zgoraj je bilo omenjeno uvajanje partnerjev v dialogu 

oziroma delovnih listov z mislimi velikih filozofov. To pomeni, da je naloga 

učitelja filozofije nenehno branje klasikov in seveda tudi sodobnejših avtorjev, saj 

je dialoški, problemsko naravnan pouk precej nepredvidljiv. Nepredvidljiv je v 

pomenu, da ni mogoče vnaprej napovedati, kako se bodo dijakinje in dijaki lotili 

reševanja zastavljenih vprašanj, katere rešitve bodo predlagali. Toda izkušnje 

potrjujejo, da jih vselej nekaj predlaga rešitve, ki so enostavna, srednješolska 

verzija rešitev priznanih avtorjev. Če učitelj filozofije teh rešitev iz lastne tradicije 

ne pozna in jih ne zna povezati z rešitvami dijakinj in dijakov, se zdi, da je pouk 

manj kakovosten kot v nasprotnem primeru, ko lahko dijake – med drugim – tudi 

pohvali in jim razloži, da v osnovi razmišljajo precej podobno kot velikani iz 

učbenikov: morda preprosteje, vendar obetajoče. (4) Če učitelj od dijakinj in 

dijakov pričakuje in zahteva argumentirano razpravo, mora tudi sam argumentirati 

oziroma podati razloge za posamezne dogodke v razredu. Pred dijakinjami in 

dijaki mora navsezadnje argumentirati tudi smiselnost, upravičenost filozofije v 

gimnazijskem programu. Zakaj naj bi dijaki sploh imeli filozofijo, zakaj bi sploh 

filozofirali in se ukvarjali z zdravorazumskimi podmenami, ko pa jih zunaj šolskih 

zidov čakajo, po njihovem in splošnem mnenju, veliko bolj zanimive in predvsem 

za življenje pomembnejše stvari? 

 

Zgoraj smo omenili druge vire, s katerimi si lahko pomaga učitelj filozofije, ki se 

mojstri v vodenju filozofskega dialoga. Kline, Klemke in Hollinger se v knjigi 

                                                 
23 Adam, Andrej: Uvod v filozofijo – čudenje (2006). V: FNM 3/4 2006 – filozofska revija za 

učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 7–10. Državni izpitni center. Ljubljana. 
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Sodobni pogledi na večna vprašanja uvajanja v argumentacijo lotijo po ovinku, z 

navajanjem nalog filozofije: 

 

»Po Klemkeju, Klineju in Hollingerju so glavne naloge filozofije naslednje: (1) 

kritično raziskovanje naših prepričanj in stališč; (2) osvetljevanje skritih domnev 

in predpostavk; (3) iskanje načina življenja, ki ga je vredno živeti; (4) poskus 

ohraniti naš občutek čudenja nad svetom ter (5) postavljanje splošnih vprašanj, s 

katerimi se druge discipline ne ukvarjajo, in poskus odgovoriti nanje.« (Adam 

2006, 7)  

 

Njihov argument je torej približno takšen: Filozofija je v šoli (osnovni šoli in 

gimnaziji) smiselna in potrebna zato, ker opravlja za sleherno človeško bitje 

pomembne naloge.  

 

1.2 Kritično raziskovanje prepričanj in stališč ter 

osvetljevanje skritih podmen in predpostavk 
 

Kako lahko doslej rečeno pomaga učitelju začetniku spremeniti njegov način 

poučevanja? Ustavimo se znova ob kritičnem raziskovanju naših prepričanj in 

stališč ter osvetljevanju skritih domnev in predpostavk, saj se zdi, da je 

obvladovanje obojega najtrši oreh učenja vodenja filozofskega dialoga in tudi 

najpomembnejši. Jasno je, da učitelj ne more preprosto obnoviti argumenta 

Klemkeja, Klineta in Hollingerja, češ, to je snov, ki se jo morate naučiti, temveč 

mora poskusiti udejanjiti bistvo tega argumenta. Učenke in učenci morajo 

dejansko začeti raziskovati svoja vsakdanja prepričanja in odkrivati skrite 

domneve v svojih argumentih, da bi se dejansko čudili in si zastavljali večna, 

filozofska vprašanja človeškega rodu. V dveh nadaljnjih podrazdelkih 

predstavljamo dve izmed številnih možnosti, kako se lahko učitelj loti 

raziskovanja vsakdanjih prepričanj in osvetljevanja podmen. V obeh primerih 

postane jasno, kar sledi že iz doslej rečenega: učitelj filozofije, ki hoče 

kakovostno voditi filozofski dialog v razredu, mora postati mojster zastavljanja 

vprašanj.    
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1.2.1 Kritično raziskovanje naših prepričanj in stališč 
 

Spodaj je nekaj popularnih, široko sprejetih prepričanj, ki jih navajajo Klemke, 

Kline in Hollinger v knjigi Sodobni pogledi na večna vprašanja: 

 

– Če nečesa ne moremo zaznati, tedaj ne obstaja ali pa se s tem nima smisla 

ubadati. 

– Izobrazba je dobra le za eno stvar: dobiti dobro službo; v nasprotnem je 

škoda časa in denarja.  

– Edino merilo sreče je naš družbeni in ekonomski status.  

– Nekonformnost je nenormalna in nemoralna.  

– Vse, kar se zgodi, se zgodi po volji boga in je zato dobro (Klemke, Kline 

& Hollinger 1994, 1).  

 

Učitelj lahko sledeč priporočilom, ki jih je Lipman razvil v okviru snovanja 

programa filozofije za otroke in se nanašajo na razvijanje demokratične drže v 

razredu, ta prepričanja predstavi in pusti, da učenke in učenci sami izberejo eno 

(največkrat z dvigom rok). To prepričanje postane prvi predmet razprave.  

 

Razpravo v razredu nato dodatno spodbuja z že omenjenimi »sokratskimi« 

vprašanji, kot so:  

 

– Ali se kdo strinja z navedenim prepričanjem? 

– Ali poznate koga, ki bi temu prepričanju pritrdil? 

– Kakšen bi bil svet, če bi to prepričanje držalo? 

– Kaj predpostavlja nekdo, ki pritrjuje takšnemu prepričanju (iskanje 

implicitnih domnev)? ipd.  

 

 

Ne glede na to, katero trditev dijakinje in dijaki izberejo, cilj podobnih ur 

filozofije ni učenje posameznih pozicij s področja epistemologije, etike ali 

politične filozofije, temveč utemeljevanje same filozofije kot zanje smiselne in 

uvajanje načinov dela, ki razvijajo argumentativno mišljenje.  

 

Temu služijo tudi naslednja vprašanja:  

 

1. Ali je vztrajanje pri trditvi, četudi smo odkrili številne protiprimere, še 

vedno razumno početje? 

2. Kaj to pomeni za naše sprejemanje popularnih prepričanj? Ali je vselej 

utemeljeno? 
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3. Kako naj presodimo, ali je utemeljeno?  

4. Kaj mislite, koliko popularnih, široko sprejetih prepričanj sprejemate 

sami? Ali bi lahko kakšnega odkrili sedaj – če malo razmislite? 

5. Zakaj je potemtakem pomembno raziskovanje vsakdanjih prepričanj? 

6. Sokrat je nekoč dejal, da neraziskanega življenja ni vredno živeti? Kaj 

mislite – v luči dosedanje razprave – o tej trditvi? Kaj je njeno bistvo? 

7. Kaj mislite, zakaj se ljudje včasih prav dogmatično oklepajo nekaterih 

popularnih (in neraziskanih) prepričanj? Zakaj celo nasprotujejo 

njihovemu raziskovanju? 

8. Ali je raziskovanje vsakdanjih prepričanj nevarno? Utemeljite odgovore! 

9. Kaj mislite, ali je bolje biti dogmatično prepričan v to, kar se sicer izkaže 

za resnično, ali biti prepričan v nekaj, kar je nemara napačno, vendar pri 

tem biti odprtega duha, biti pripravljen na razpravo in biti pripravljen 

spremeniti prepričanje v luči nasprotnih dokazov, kritike in razumnih 

razlogov, ki jih prinese razprava? Utemeljite svoje odgovore! 

10. Ali mislite, da filozofija pomaga pri izgradnji drže, zaradi katere ljudje 

postanejo pripravljeni spreminjati stališča skozi razpravo in v luči 

dokazov? (Tukaj sem dijakinje in dijake usmerjal k pritrdilnemu 

odgovoru, saj sem z njim utemeljeval, čemu je filozofija zanje pomembna 

in potrebna.)  

11. Ali se neraziskanih popularnih prepričanj držijo samo običajni 

(nerazgledani) ljudje ali tudi izobraženci? Ali bi lahko navedli nekaj 

primerov?  

 

Namen teh in podobnih vprašanj je torej v samem zapletanju in razpletanju 

razprave, v kolikor ta sooča učenke in učence z njihovimi samoumevnimi 

podmenami.  

 

Razmišljanje ob takšnih trditvah – o njihovem pomenu; o tem, ali so resnične, 

napačne ali nesmiselne; o njihovih implikacijah; o tem, kakšno bi bilo življenje, 

če bi bile resnične ali če bi vanje verjeli – že lahko razumemo kot filozofiranje v 

osnovnih in srednjih šolah v pravem pomenu besede, v kolikor je filozofiranje 

prav artikulacija, raziskovanje in kritična ocena naših najbolj cenjenih in 

samoumevnih prepričanj in stališč. Tukaj se lahko dodatno opremo  na Sokratovo 

geslo, da neraziskanega življenja ni vredno živeti in tudi na izrek J. S. Milla, ki v 

znamenitem eseju O svobodi24 pravi tole: »Človeštvo ima več koristi od tega, da 

pusti vsakogar živeti tako, kot je njemu prav, kakor pa bi je imelo, če bi vsakogar 

sililo živeti tako, kot se zdi prav ostalim (47).« Filozofiranje oziroma njegova prva 

                                                 
24 Mill, John Stuart: O svobodi (1994). Knjižna zbirka Krt, 88. Študentska organizacija Univerze. 

Ljubljana. 
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naloga, ki je raziskovanje vsakdanjih prepričanj, nas tako pripelje do sklepa, da je 

slabše biti dogmatično prepričan v to, kar se sicer izkaže za resnično, kot biti 

prepričan v nekaj, kar je celo napačno, vendar pri tem biti odprtega duha, biti 

pripravljen na razpravo in biti pripravljen spremeniti prepričanje v luči dokazov, 

kritike in razumnih razlogov, ki jih razprava prinese. Klemke, Kline in Hollinger 

trdijo, da je to dober razlog za filozofiranje. Toda s tem že presegamo vprašanje 

praktičnih začetkov učitelja filozofije in posegamo v naslednji del naloge, ki se bo 

ukvarjala prav z utemeljevanjem takšnega načina dela.  

 

1.2.2 Osvetljevanje skritih podmen in predpostavk 
 

Osvetljevanje skritih podmen je tesno, neločljivo povezano z raziskovanjem 

vsakdanjih prepričanj. V kolikor so ta prepričanja neraziskana, mi pa se jih vseeno 

oklepamo, bomo z raziskovanjem kaj hitro ugotovili, da temeljijo na številnih 

podmenah in predpostavkah, ki se jih največkrat ne zavedamo. Možnosti za 

obravnavo osvetljevanja skritih domnev in predpostavk je izjemno veliko.  

 

V času, ko sodobna mladina v povprečju vse manj bere, je to priporočljivo storiti 

tudi s pomočjo kakšne knjige. Morda z detektivskimi romani in kriminalkami. 

Eden izmed takšnih je dovolj kakovosten detektivski roman Požarni zid Henninga 

Mankella25, priznanega švedskega pisatelja, ki je svetovno slavo doživel s svojo 

mladinsko literaturo in ciklom romanov o policijskem inšpektorju Kurtu 

Wallanderju. 

 

Povzemimo dogodek iz knjige Požarni zid:  

Dve dekleti, stari 19 in 14 let, sta bili zvečer v neki restavraciji in poklicali taksi. 

Ko so se pripeljali v predmestje, je ena prosila voznika, naj ustavi, da bi se 

presedla k prijateljici. Ko je avto obstal, je druga izvlekla kladivo, ga udarila po 

glavi, prva pa še z nožem zabodla v prsi. Voznik, star 60 let, je še imel toliko 

moči, da je po radiu poklical kolege in opisal dekleti. Kasneje je v bolnici umrl. 

Policija je na podlagi opisa dekleti kmalu ujela in ju privedla v pripor. Dekleti sta 

                                                 
25 Mankell, Henning: Požarni zid: inšpektor Wallander in nevidni terorizem (2005). Mladinska 

knjiga. Ljubljana. 
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vse priznali, a nista čutili niti trohice obžalovanja. Rekli sta, da sta potrebovali 

denar. Toda, kot se izkaže, inšpektor Wallander ne sprejme njune izjave.  

 

Nekaj vprašanj učenkam in učencem:  

1. Zakaj mislite, da Wallander ne sprejme izjave deklet? 

2. Ali menite, da so ljudje po navadi lahko tako kruti kot dekleti iz zgodbe? 

3. Kaj bi vi rekli glede tega primera? Ali bi verjeli, da sta dekleti storili tako 

grozno dejanje zgolj zato, ker sta potrebovali denar ali pa bi to dejanje 

pripisali še kakšnim vzrokom? 

4. Inšpektor Wallander je prepričan, da vzrok za napad ni bil denar, temveč 

nekaj čisto drugega. Kaj bi rekli – glede na dosedanji potek pogovora – 

zakaj je Wallander v to prepričan? Zakaj, kot piše v knjigi, ves čas opreza, 

kako se bosta dekleti odzvali na njegova vprašanja? 

5. Kakšno vlogo ima takšno prepričanje pri vodenju raziskave? Ali meniš, da 

raziskavo kakorkoli usmerja? Razloži svoj odgovor! 

6. Ali je mogoče Wallanderjevo prepričanje dokazati? 

 

Očiten namen vseh teh vprašanj je pripeljati dijakinje in dijake do ugotovitve, da 

je pri Wallanderju na delu neka teorija, ki se je ves čas oklepa, v skladu s katero 

razmišlja in zaradi katere noče sprejeti izjave deklet. Privzemimo, da ta teorija 

sodi v sklop samoumevnih prepričanj, ki jih pridobimo s primarno in sekundarno 

socializacijo. V tem primeru imamo opraviti z moralno pozitivnim prepričanjem, 

saj nas večina, tako kot Wallander, ne verjame, da so lahko ljudje tako zelo hladni 

in kruti, tako zelo nespoštljivi do življenja drugih. Zato predpostavljamo neke 

skrivne vzroke, ki taka dejanja vsaj malo opravičijo oziroma vsaj razložijo. Zdi se 

torej, da se tako mi, kakor sam Wallander oklepamo podmene, da ljudje ne morejo 

biti tako kruti. Te podmene se običajno ne zavedamo povsem jasno, vendar jo 

kljub temu sprejemamo. Hkrati se s tem oklepamo še podmene, da ljudje 

postanejo kruti šele zaradi družbenih okoliščin, da niso takšni po naravi.  

 

Učitelj začetnik pri načrtovanju okvirne letne priprave največkrat ne bo dovolj 

pozoren, da učenke in učenci niso nepopisani listi, da imajo številne implicitne 

domneve prav glede človeške narave. Mnogi preprosto mislijo, da so ljudje po 

naravi leni, sebični itn., na osnovi česar v toku leta, zlasti v razpravljanju o 

družbeni pravičnosti, pristajajo na implicitno libertaristična (in neoliberalna) 

prepričanja, ki jih sodobne družbe (tudi slovenska) precej samodejno 

reproducirajo. Predhodna razprava o pomenu in zavedanju implicitnih podmen, ki 
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hkrati opozori na družbeno vpetost številnih prepričanj in podmen, tako učitelja 

oskrbi z možnostjo nagovoriti takšna prepričanja. Če namreč učenke in učenci v 

enem primeru – ki sicer zanje ni čustveno obremenjujoč – pridejo do spoznanja, 

da so naše podmene pogosto družbeno pogojene, bodo morda (v kolikor jih na to 

opozorimo) do podobnega sklepa prišli tudi v primeru, ki zanje morda je čustveno 

obremenjujoč, kot se pogosto izkaže za stališče, da so nekateri ljudje upravičeno 

revni, ker so preprosto po naravi leni, hudobni, nesposobni ipd.  

 

V knjigi Požarni zid to podmeno, ki je do tega trenutka bolj ali manj implicitna, 

eksplicira ali spravi na svetlo šele Wallanderjeva sodelavka Ann-Britt Höglund: 

»V ozadju je gotovo še kaj, česar še ne vemo. Saj ne ti ne jaz ne verjameva teoriji, 

po kateri se ljudje že rojevajo zli.«  (Mankell 2005, 23) Nato tudi Wallander lažje 

formulira, kar je seveda že ves čas mislil: »Nista ga napadli samo zato, da bi prišli 

do denarja. Ali sta potrebovali denar za kaj prav posebnega ali pa je bil vzrok za 

napad kaj čisto drugega?« (prav tam, 38) Policista v Mankellovi knjigi 

potemtakem ves čas verjameta, da mora biti v ozadju nekaj skrito, nekaj kar 

pojasnjuje gnusni zločin. 

 

To verjetje ali prepričanje ima tudi logično-praktične učinke, deluje (učinkuje) kot 

teorija, ki usmerja Wallanderjevo raziskovanje. Bistvo razprave o implicitnih 

domnevah z dijakinjami in dijaki je torej priti do ugotovitve, da pri raziskovanju, 

odkrivanju in tudi v številnih vsakdanjih okoliščinah določene stvari, misli, ideje 

pogosto že predpostavljamo. Če je eden izmed temeljnih ciljev filozofije v srednji 

šoli navajanje dijakov na argumentirano razpravo oziroma pri pouku filozofije na 

samo filozofiranje, tedaj je v zastavitvi, ki se osredotoča na naloge filozofije, treba 

eksplicirati, da ljudje med razpravljanjem marsikaj predpostavijo kot 

samoumevno in se tega ne zavedajo. Na tej točki pride prav opredelitev implicitne 

domneve, ki jo najdemo v priročniku Danila Šusterja Moč argumenta26:  

 

»Implicitne premise ali sklepi so premise ali sklepi, za katere razberemo, da so v 

argumentu vsebovani, niso pa določeno izraženi. Gre za privzete premise (sklepe), 

                                                 
26 Šuster, Danilo: Moč argumenta: logika in kritično razmišljanje (1998). Pedagoška fakulteta. 

Maribor. 
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ki jih bomo označevali kot domneve. […] V običajnem govoru so domneve 

mnenja in prepričanja, za katera ni strogega upravičenja, misel, da je nekaj 

verjetno ali resnično, čeprav ni dokazano.« (Šuster 1998, 43) Teh 

predpostavljenih, implicitno navzočih domnev (podmen) se, kot rečeno, ne 

zavedamo povsem, vendar pa – kot smo videli v zgornjem primeru – igrajo 

pomembno vlogo v našem mišljenju in delovanju, saj ju usmerjajo že od samega 

začetka. 

 

Po tem uvodnem razmisleku o Wallanderjevem primeru in usmeritvi pozornosti 

na implicitne, skrite domneve, je dijakinjam in dijakom nemara koristno zastaviti 

še kakšno vprašanje in tako na podlagi morebitne nadaljnje razprave preveriti, ali 

so to razumeli. Na primer:  

 

1. Ali menite, da igrajo implicitne domneve kakšno vlogo tudi v vašem 

življenju? 

2.   Ali se lahko spomnite na kakšen primer vašega implicitnega domnevanja? 

3.  Ali se kaj spremeni, če se implicitnih domnev zavemo? Razložite svoje 

odgovore! 

4. Ali je mogoče implicitne domneve podpreti do te mere, da so nedvomne, 

ali pa gre za bolj ali manj ohlapna prepričanja, ki jih imamo za samoumevna, 

čeprav niso nujno takšna? Itd.  

 

Povzemimo doslej rečeno. Predstavili smo prve korake in dileme, s katerimi se 

srečujejo učitelji filozofije na začetku svoje poklicne poti. Pokazali smo, kako se 

je mogoče zavestno lotiti praktičnega in teoretskega izpopolnjevanja vodenja 

filozofskega dialoga in omenili kopico virov, ki so lahko v pomoč. Hkrati smo 

bežno orisali, kako se že navzven spremeni delo učitelja, ki vzame resno vodenje 

filozofskega dialoga. 

 

Zgoraj smo navedli odlomek iz teksta Didaktika filozofije, kjer Martens nasprotuje 

pouku kot golemu podoživljanju ali reprodukciji učbeniškega znanja. Ponovimo. 

Temu se lahko izognemo, če pri izvajanju pouka filozofije upoštevamo tri 

momente ali korake: »1. odprt pogovor […] za razjasnitev interesov in predhodnih 

mnenj udeležencev; 2. vključitev drugih partnerjev v dialog s poslušanjem ali 
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branjem tekstov ter, končno, 3. izvedba dialoga, ki se ob tem ponudi, z vprašanji, 

problematizacijo in navezavo na lastna izhodiščna vprašanja.« (Martens 1996, 59) 

 

1.3 Vprašanje učbenika 
 

Ob koncu tega dela naloge se zdi vredno nameniti nekaj besed še vprašanju 

učbenika. V Sloveniji je to vprašanje postalo aktualno ob izidu učbenika 

Filozofija za gimnazije27, ob katerem se je razvila živahna diskusija, ki po naši 

oceni ni privedla do kakšnih pomembnih strokovnih rezultatov, kljub temu pa gre 

za vprašanje, ki je zlasti za učitelja začetnika zelo pomembno. Učbenik je namreč 

na začetku poklicne poti dobrodošel pripomoček. Toda, če je mogoče utemeljiti, 

da učbenika, ki bi se ujemal s problemskim pristopom poučevanja filozofije in 

učenjem vodenja filozofskega dialoga, ni mogoče napisati, potem je učitelj 

začetnik v težavah.  

 

V tekstu Razprava o učbeniku28 smo poskusili kritizirati učbenik Filozofija za 

gimnazije. Postavili smo se na stališče večine kolegov, ki so učbenik tedaj 

kritizirali zaradi skrbi za vodenje filozofskega dialoga. To stališče bi lahko 

formulirali takole: učbenik filozofije za gimnazije mora podpreti odprt pogovor, 

nuditi mora možnost vključevanja drugih partnerjev v pogovor in podpreti 

problematizacijo uvedenih stališč, rešitev oziroma pogledov, omogočati mora 

raziskovanje vsakdanjih prepričanj in osvetljevanje podmen. Toda pri samem delu 

z učbenikom je bilo mogoče opaziti nasprotne trende, ki so v omenjenem članku 

formulirani takole:   

 

»V okviru izvajanja modula A, sem v šolskem letu 2002/2003 pri nekaterih 

problemih iz uvoda v filozofijo, epistemologijo in etiko (torej včasih) učbenik 

uporabljal tudi sam. Opazil sem, da sem moral veliko napora vložiti v 

preprečevanje, da bi dijaki zapisano konzumirali kakor učno snov, se pravi tako, 

kot so navajeni iz siceršnjih dolgoletnih šolskih izkušenj.«  (Adam 2003, 95)  

                                                 
27 Filozofija za gimnazije (2002). Nenad Miščević s sodelavci. Cankarjeva Založba. Ljubljana.  
28 Adam, Andrej: Razprava o učbeniku (2003). V: FNM 1/2 2003 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente, str. 93–97. Državni izpitni center. Ljubljana.  
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Bodimo pozorni na opazko o navadi dijakinj in dijakov, zaradi katere so učbenik 

Filozofija za gimnazije obravnavali enako kot vsak drugi učbenik. Ta opazka 

implicira neko razliko med učbenikom Filozofija za gimnazije in učbeniki pri 

drugih predmetih, hkrati pa razliko med tem učbenikom in drugimi učbeniki 

filozofije, ki so bili pri nas v rabi v različnih obdobjih pred nastankom Filozofije 

za gimnazije. Naj naštejem pet takšnih učbenikov: Janko Kos: Temelji filozofije 

za gimnazije29; Frane Jerman: Filozofija30; Maria Fürst: Filozofija31; Donald 

Palmer: Ali središče drži?32; Thomas Nagel: Za kaj sploh gre?33 

 

Osredotočimo se na razliko med učbenikom Filozofija za gimnazije in drugimi 

učbeniki filozofije. Razliko opazi predvsem učitelj filozofije, dijakinje in dijaki pa 

dejansko ne. Če polistamo po teh učbenikih kot učitelji, bomo opazili, da sta 

Kosov in Jermanov napisana z zgodovinske perspektive. Učbenika Fürstove in 

Palmerja sta že napisana problemsko, kar se kaže zlasti v tem, da učbeniška snov 

ni podana izrecno po zgodovinskem ključu, temveč po ključu vprašanj, ki si jih 

zastavljajo posamezne filozofske discipline: epistemologija, etika, ontologija itd. 

Vendar teh vprašanj zopet ne obravnavata izrecno problemsko, temveč po 

zgodovinskem ključu nizata stališča posameznih filozofov (Palmer) ali tudi 

filozofskih šol (Fürstova) o spoznanju, etiki, socialni pravičnosti, umetnosti itd. 

Lahko bi rekli, da ta dva učbenika opredeljuje nekakšen kombiniran pristop. 

Nagel in najnovejši učbenik Filozofija za gimnazije sta glede tega izrecneje 

problemsko zasnovana. Zlasti to velja za učbenik Filozofija za gimnazije, ki 

posamezno poglavje uvede z zgodbo, v kateri se skrivajo filozofske dileme in s 

katero se lahko dijakinje in dijaki poistovetijo, česar Nagelov učbenik ne premore 

v enaki meri.  

 

Nekoliko natančnejši pregled teh učbenikov pokaže določene razlike tudi znotraj 

posamezne skupine. Jermanov učbenik je bliže kombiniranemu pristopu kot 

                                                 
29 Kos, Janko: Temelji filozofije za gimnazije (1979). Državna založba Slovenije. Ljubljana. 
30 Jerman, Frane: Filozofija (1992). Državna založba Slovenije. Ljubljana. 
31 Fürst, Maria & Halmer, Nikolaus: Filozofija (1996). Državna založba Slovenije. Ljubljana. 
32 Palmer, Donald: Ali središče drži? Uvod v zahodno filozofijo (1995). Državna založba 

Slovenije. Ljubljana. 
33 Nagel, Thomas: Za kaj sploh gre? Zelo kratek uvod v filozofijo (1995). Republiška predmetna 

komisija za filozofijo. RIC. Ljubljana.  
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Kosov, učbenik Fürstove bliže problemskemu kot Palmerjev, pa tudi za učbenik 

Filozofija za gimnazije se zdi, da bolje izpolni paradigme problemskega pristopa 

kakor Nagelov. Razlike med učbeniki seveda niso tako jasne, kot bi utegnilo 

slediti iz spodnje razpredelnice, kjer je Kosov učbenik na skrajni desni strani, 

učbenik Filozofija za gimnazije pa na skrajni levi. 

 

Tabela 2 

Problemski pristop  Kombiniran pristop Zgodovinski pristop 
Miščević & 

sodelavci: 

Filozofija za 

gimnazije 

Thomas 

Nagel: Za kaj 

sploh gre? 

Maria Fürst: 

Filozofija 

Donald 

Palmer: Ali 

središče drži? 

Frane 

Jerman: 

Filozofija 

Janko Kos: 

Temelji 

filozofije za 

gimnazije 

  

 

Na osnovi takšne razporeditve učbenikov glede na njihov pristop k pouku 

filozofije bi utegnili sklepati, da je učbenik Filozofija za gimnazije primeren 

pripomoček za izvajanje problemskega pouka filozofije. Toda tako je samo z 

vidika učitelja V članku Razprava o učbeniku smo zato – poleg opažanja, da se v 

kontekstu šolskega »življenja« učbenikov, ki se izraža v dojemanju dijakinj in 

dijakov o tem, kakšni rabi služijo učbeniške vsebine, Filozofija za gimnazije ne 

odreže nujno bolje, kot bi se katerikoli drugi učbenik – zapisali tudi naslednje: 

 

»S kombinacijo učbenika z drugimi učnimi sredstvi in drugimi učbeniki, mi je 

uspelo razlage iz učbenika povezati bodisi s problemi vsakdanjega življenja (pri 

temah iz etike) ali s problemi, na katere pred tem niso pomislili, a so se jim zdeli 

zanimivi (pri epistemologiji).«  (Adam 2003, 95) 

 

V tej oceni smo se približali oceni Marjana Šimenca, ki je v tekstu Ob novem 

učbeniku34 zapisal, da lahko učitelj nekatere teme v učbeniku uporabi kot »dobro 

izhodišče za uro.« (Šimenc 2002, 116) 

 

Toda, če je učbenik Filozofija za gimnazije samo dobro izhodišče za uro 

filozofije, se postavi vprašanje, v čem se, glede na namen, sploh razlikuje od 

                                                 
34 Šimenc, Marjan: Ob novem učbeniku (2002). V: FNM 1/4 2002 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Državni izpitni center. Ljubljana.  
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drugih dobrih izhodišč – zgoraj smo omenili igre vlog, knjige, filme, internetna 

gradiva. 

 

Podobno stališče je razvil Mišo Dačić v članku Učbenik pri pouku filozofije35, kjer 

pravi, da bi »vsak učbenik namenjen pouku filozofije, bistveno zožal širino 

filozofske refleksije (Dačić 2001, 94)« in bi bolj zaprl kot odprl filozofijo kot 

vodenje dialoga. Zato učitelja začetnika napoti na trnovo pot lastnega snovanja 

poučevanja filozofije, ki implicira spremembo miselnosti in odnosa do dijakov, 

sestavljanje lastnih učnih gradiv, lasten izbor odlomkov iz filozofske tradicije, ki 

ima za cilj »odgovorno in občutljivo spodbujanje ter razvijanje mišljenja, […], ki 

ga ne smemo ukalupljati.« (prav tam, 95) 

 

Se pravi, tudi sodoben in vsebinsko dober učbenik, je lahko za poučevanje 

filozofije, ki sloni na vodenju filozofskega dialoga, vprašljiv. Zgoraj smo omenili 

pomanjkljivost, ki bi ji lahko rekli pomanjkljivost zaradi konteksta. Zaradi 

konteksta oziroma zaradi tega, kako učenje razumejo dijakinje in dijaki, lahko 

celo dober učbenik vodi k negativnim posledicam. Dijaki so namreč navajeni 

točno določenega dela z učbeniki: vsebino preberejo, se naučijo in potem hočejo 

biti ocenjeni. Takšen dijak bo sicer imel nekaj »znanja« o filozofiji, toda o 

problemih v resnici ne bo znal in želel kritično ter samostojno razmišljati – ne bo 

filozofiral. Na ta način ne bomo nagovorili samoumevnega, temveč ga bomo, 

zaradi implicitnega neupoštevanja konteksta, reproducirali. 

 

Na vprašanje konteksta, med drugim, napotuje tudi Martens v Didaktiki filozofije, 

kjer govori o »šolsko indoktriniranemu mišljenju učencev, za katerega je kriva 

družbeno pogojena ideja uporabnega znanja.« (Martens 1996, 62–3) 

 

Omenjanje kombinacije vsebin učbenika z drugimi viri kaže še na eno 

pomanjkljivost učbenika, ki je tesno povezana z vprašanjem konteksta, vendar bi 

ji lahko rekli pomanjkljivost zaradi avtonomije. Učitelj in zlasti učitelj začetnik, ki 

                                                 
35 Dačić, Mišo: Učbenik pri pouku filozofije (2001). V: FNM 3/4 2001 – filozofska revija za 

učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 92–95. Državni izpitni center. Ljubljana.  
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nabavi učbenik, si s tem vsaj delno odvzame strokovno avtonomijo pri snovanju 

razprav o izbranih problemih, se pravi to, na kar ga napotuje Dačić. Težava je 

namreč v tem, da pred dijaki (in starši), ki so si učbenik kupili ali si ga izposodili, 

težje upraviči prevelika oddaljevanja od učbenika, četudi utegnejo biti ta izjemno 

koristna; s tem torej krni svojo avtonomijo.  

 

Poudariti velja, da ti dve pomanjkljivosti nista nujni, odvisni sta od številnih 

dejavnikov, ki se nanašajo na konkretni kontekst poučevanja, med njimi tudi na 

učiteljevo usposobljenost za vodenje filozofskega dialoga. Vseeno pa teh 

dejavnikov ne moremo preprosto zanikati in vse breme preložiti na ramena 

posameznih učiteljev. Vzroki so, kot rečeno, kontekstualni: trenutna 

organiziranost gimnazije, ustaljene predstave o namenu učbenikov pri drugih 

predmetih, ki vplivajo tudi na rabo učbenika pri filozofiji, nerazumevanje in 

neuveljavljanje (kljub drugačni uradni dikciji) pojma samostojnega in kritičnega 

razmišljanja v procesu srednješolskega izobraževanja na sploh itd. 

 

Kakšen bi torej sploh lahko bil učbenik za filozofijo, če je problem že njegov 

obstoj? Zgoraj smo videli, da problem učnih pripomočkov pri filozofiji morda ni 

vsebinske narave, temveč metodološke (didaktične). To pomeni, da je potrebno 

zasnovati ustrezno obliko učbenika, takšno, ki bi podprla učne cilje predmeta, ki 

bo torej pomagala problemsko, samostojno in kritično misliti, hkrati pa bo 

udeležencem v procesu (dijakom in učiteljem) zagotavljala maksimalno 

intelektualno avtonomijo. Morda bi lahko ustrezen učbenik »obstajal« na 

internetu. Videti bi bil kot globinska mreža osnovnih dilem ali vprašanj in 

njihovih rešitev. Oblikovno gledano bi bil razvejan.  
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Tabela 3 

Osnovni problem 

 

 

             Predlog A                                   Rešitev B                                    Rešitev C 

                                                                                                                                             

 

 

   A1                     A2 

Primer (problem svobode in odgovornosti): 

                                     Vprašanje svobode in odgovornosti 

 

 

 

trdi determinizem                           kompatibilizem                                          

libertarizem 

 

 

 

Verzija A       Verzija B                itd.  

(in problemi)   (in problemi) 

 

Kratka razlaga oblikovne razvejanosti:  

 

Osnovni problem oziroma pojem bi bil podčrtan, kakor je to na vsaki spletni strani 

(zlasti na Wikipediji). Preprost klik bi raziskovalca vodil k virom (zgodbam, 

tekstom, filmom), ki bi predstavili sam problem, razložili njegove implikacije ipd. 

Nato bi sledile osnovne rešitve, njihove težave in odgovori. Le te bi na svoji ravni 

zopet vodile k novim, podrobnejšim pojmom in klik bi raziskovalca ponesel na 

naslednjo raven itd.  
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Težava, pred katero bi se znašli snovalci posamezne množice pojmov, ki bi segali 

od uvodnega problema oziroma najbolj splošnega pojma do vse bolj podrobnejših 

rešitev in razprav med rešitvami, očitno zadeva dogovor o najbolj sprejemljivi 

shemi (sistematiki) nekega problema. Rečeno drugače, kako splošni oziroma 

podrobni naj bodo odgovori na zastavljena vprašanja.   

 

Uporabnik takšnega učbenika bi odprl naslovno ali domačo stran. Naletel bi na 

nekaj najbolj splošnih filozofskih problemov (vprašanj), ki jih predvideva tudi 

učni načrt. Nadaljevanje bi ga odvedlo na dolgo pot reševanja problemov in 

podproblemov. Toda nekje bi se morali ustaviti, saj pouk filozofije v gimnaziji ni 

študij filozofije. Kljub temu: osnovna ideja takšnega formata ali takšne zasnove 

je, da bi lahko vsak učitelj (in včasih tudi dijak) predlagal dodatke k posameznim 

rešitvam (ali nove veje in razvejanosti). S tem bi si zagotovili trajno razpravo o 

vprašanjih in njihovih rešitvah. Takšen učbenik bi bil tako rekoč živ, vendar nikoli 

dokončan organizem. Hkrati bi takšna pestrost rešitev onemogočala golo učenje 

vsebin za oceno, saj ne bi nihče vnaprej predpisal, katero rešitev mora dijak nujno 

prebrati in se je naučiti. Vsebino pouka oziroma rešitve, ki bi prišle v poštev v 

posameznem razredu v nekem šolskem letu, bi določala sprotna razprava. Lahko 

se namreč zgodi, da dijak v nekem razredu predlaga odgovor, ki ga v drugem 

razredu ne bo nihče predlagal. To najprej pomeni, da se razprava od razreda do 

razreda in od šole do šole razlikuje. Hkrati to pomeni – odvisno od virov 

(partnerjev v dialogu), ki jih jih posamezen učitelj v danem šolskem letu vpelje v 

razpravo – da za posamezen razred (ali šolo) učbenik ni dan že na začetku 

šolskega leta, temveč nastaja sproti in je dokončan ob koncu šolskega leta. S tega 

zornega kota učbenik nastopa kot dokument virov preteklega dela, kot spomin.  

 

Nadaljnja prednost internetnega učbenika, če ga poimenujem tako, bi bila v tem, 

da bi lahko učitelj na licu mesta našel ustrezne vire in jih s pomočjo sodobne 

šolske tehnologije takoj posredoval razredu. To seveda predpostavlja, da ga bo 

učitelj uporabljal in da bo poznal njegovo že doseženo razvejanost, h kateri bo 

tudi sam prispeval. Učitelj, ki je opremljen z računalnikom in projektorjem, kar je 
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danes bolj ali manj povsod uresničeno, bi lahko na licu mesta v razpravo uvajal 

partnerje v dialogu, ustrezne delovne liste ipd.  

 

Takšnemu delovnemu zvezku tudi ne bi mogli očitati dogmatičnosti. Vsakdo, ki 

bi ga želel dopolniti, bi bil dobrodošel. S tem bi ohranili učiteljevo avtonomijo in 

razvijali kreativni status učitelja avtorja.  

 

2 Ukvarjanje s teorijo 
 

2.1 Problemsko/zgodovinsko  
 

Doslej smo predstavili ključne naloge filozofije v gimnaziji, predvsem 

raziskovanje samoumevnih vsakdanjih prepričanj in analizo implicitnih podmen, 

hkrati s tem pa tudi nekaj začetniških dilem, s katerimi se sooča učitelj začetnik. 

Seveda gre za dileme, s katerimi se je soočil avtor te naloge, ki je, kot smo videli, 

privzel, da je problemsko poučevanje filozofije najboljši način poučevanje tega 

(šolskega) predmeta.  

 

Sedaj prehajamo k vprašanju, kako je neka praksa, v našem primeru problemsko 

poučevanje filozofije in vodenje filozofskega dialoga, teoretično (razumno) 

utemeljena. Ne zadošča, da za to utemeljitev poskrbijo drugi, denimo filozofi 

vzgoje, temveč mora vsak učitelj filozofije sam pri sebi razčistiti, kateri razlogi 

podpirajo problemski pouk. Naslanjanje na dela filozofov vzgoje, ki se s takšnimi 

vprašanji ukvarjajo pretežni del svojega delovnega časa, je seveda razumno in 

zaželeno, toda to učiteljev ne odvezuje samostojnega, kritičnega premisleka o 

lastnih načelih vzgojne prakse. Navsezadnje je to logično že samo po sebi: učitelj 

ne more vzgajati svobodnih, avtonomnih oseb, ki bodo sposobne samostojno 

preudariti o bistvenih načelih svojega delovanja, ki bodo preiskovale svoja 

vsakdanja prepričanja in ravnanja ter odkrivala skrite podmene, na katerih ta 

prepričanja temeljijo, če tega ne počne tudi sam, če se ne trudi biti avtonomno 

misleča oseba, če ne razišče podmen lastne prakse.  
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V Sloveniji je postal takšen razmislek zaradi kurikularne prenove in prenove 

pedagoških praks še posebno aktualen. Gre za čas, ko je med učitelji filozofije v 

gimnaziji potekala razprava, ali naj bo pouk filozofije zgodovinski ali problemski. 

Hkrati gre za čas, ko se je vzporedno s prenovo v prevladujočem govoru o ciljih 

šole (osnovne in gimnazije) dokončno uveljavila kopica novih pojmov: 

vseživljenjsko učenje, kompetence in tudi kritično mišljenje, ki je v kontekstu 

tega govora le še ena kompetenca. Z analizo teh pojmov, kaj dejansko pomenijo 

in kako škodljivo učinkujejo, se bomo ukvarjali v četrtem delu naloge. Za zdaj 

omenimo samo, da se filozofsko razumevanje kritičnega mišljenja vsebinsko in 

kakovostno bistveno loči od tega, kako razume kritično mišljenje omenjeni 

prevladujoči govor. Za večino filozofov je ukvarjanje s kritičnim mišljenjem 

vselej pomenilo ukvarjanje s filozofijo; filozofiranje in kritično mišljenje 

nastopata kot sopomenki, tako da je utemeljevanje potrebe po kritičnem mišljenju 

zgolj teoretsko nadaljevanje ukvarjanja z vodenjem filozofskega dialoga. Glede 

tega, ali sta filozofija in kritično mišljenje, če slednje pravilno opredelimo, 

dejansko sopomenki, se strinjamo z Dušanom Rutarjem, ki v kolumni 

Konformizem »kritičnih mislecev« in radikalnost singularnosti36 pravi takole: 

»Filozofija je očitno že po definiciji, po svoji naravi, po svojem nastanku kritična 

misel. Zagovarjanje kritičnega mišljenja je najprej in bistveno zagovor filozofije. 

Torej je filozofija.« (Rutar 2007, 6) Res pa je tudi, kakor opozarja isti avtor v 

svojih številnih delih, da pojem kritičnega mišljenja, kot se pojavlja v govoru 

kurikularne prenove, ni več sopomenka filozofiranja, temveč je že pojem, ki 

spreminja razsvetljenske cilje splošne izobrazbe (vzgoje). Na to ideološko 

razsežnost govora o kritičnem mišljenju smo bili filozofi v preteklosti premalo 

pozorni, kar bomo morali vzeti nase in, če ni prepozno, poskusiti popraviti stvari.  

 

Zakaj bi se torej pri pouku filozofije v srednjih šolah (gimnazijah) sploh mučili z 

razvijanjem filozofskega dialoga (kritičnega mišljenja) kot načina reševanja 

filozofskih problemov? Vprašanje implicira utemeljevanje predstavljenega načina 

                                                 
36 Rutar, Dušan: Konformizem »kritičnih mislecev« in radikalnost singularnosti (2007). V: Vzgoja 

in izobraževanje, letnik XXXVIII, št. 3, 2007, str. 6–7. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Ljubljana. 
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poučevanja filozofije. Treba je utemeljiti pedagoška načela in didaktične prakse 

problemskega poučevanja ter njegove družbene (in politične) cilje.  

 

Utegnili bi vendarle pomisliti, da so razlogi in načela za izvajanje filozofskega 

dialoga (kritičnega mišljenja) tako samoumevni ali očitni, da jih ni treba še 

dodatno utemeljevati. Toda to je zmotno. Ugovora sta predvsem dva: splošno 

filozofski in praktični, če ju tako poimenujemo. 

 

1. Splošno filozofski ugovor lahko ilustriramo po analogiji. David Miller v 

knjižici Politična filozofija – zelo kratek uvod37 v kontekstu razprave z anarhisti, 

ki po njegovem nimajo dobro utemeljenih teorij in predlogov združevanja ljudi v 

skupnosti, vseeno opomni na dolžnost raziskovanja njihovih stališč:  

 

»Kot politični filozofi smo to vsekakor dolžni storiti – politična oblast ne more 

biti samoumevna, če ne preverimo običajne modrosti in ne raziščemo 

alternativnih možnosti.«  (Miller 2007, 33) 

 

Četudi se nam torej kakšno filozofsko stališče zdi še tako samoumevno, smo ga 

dolžni raziskati. Tako kot so politični filozofi dolžni raziskati teorije, ki so na prvi 

pogled šibke ali utopične, smo tudi učitelji in filozofi vzgoje dolžni poiskati 

utemeljitve za prakse in stališča, ki se zdijo samoumevna, analizirati podmene, na 

katerih temeljijo uvedene prakse. Če torej želimo vzgajati svobodno 

razmišljajoče, avtonomne osebnosti, tedaj si, kot smo omenili tudi zgoraj, sami ne 

moremo privoščiti dogmatičnosti. 

 

2. Praktični ugovor sledi iz že povedanega in ga dobro pojasni tudi Rudi Kotnik v 

članku Kurikularne dileme problemskega pouka filozofije38. Za učitelja filozofije 

in s tem za dijakinje in dijake, ki jih poučuje, je še kako pomembno, kakšno je 

njegovo pojmovanje filozofije in pojmovanje poučevanja filozofije, saj bo to 

                                                 
37 Miller, David: Politična filozofija – zelo kratek uvod (2007). Knjižna zbirka Kratka, št. 1. 

Krtina. Ljubljana.  
38 Kotnik, Rudi: Kurikularne dileme problemskega pouka filozofije (2006). V: Analiza, časopis za 

kritično misel. Leto X., št. 1–2, maj 2006. Str. 3–17. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo 

znanosti. Ljubljana.  
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odločalo o njegovi interpretaciji splošno napisanega učnega načrta za filozofijo in 

potemtakem o njegovi letni pripravi ter posameznih odločitvah glede poučevanja 

v teku šolskega leta, odločalo pa bo tudi o vrednotenju dosežkov dijakinj in 

dijakov.  

 

Kotnik, denimo, na zanimiv način ilustrira odnos med Učnim načrtom – 

filozofija39 in odločitvami učiteljev. Pri tem se sicer nanaša na starejšo verzijo 

sedanjega Učnega načrta, ki je nastal leta 2008, ker pa gre za dve različici istega 

pojmovanja, spremembe ne vplivajo na Kotnikovo poanto glede učiteljeve 

interpretacije uradnega dokumenta. V sedanji različici Učnega načrta torej 

preberemo:  

 

»Filozofija je bila ob rojstvu zahodne civilizacije opredeljena kot ljubezen do 

modrosti. Ukvarja se z vprašanji, ki si jih ljudje že od nekdaj zastavljajo. Ožje 

vzeto je filozofija kritična refleksija izkustva, vednosti in delovanja, ki poskuša 

opredeliti načela vednosti in vrednote, ki usmerjajo delovanje. Prek različnih 

metodoloških pristopov filozofija podaja odgovore na temeljna vprašanja sveta in 

človeka. Iz svojih disciplinarnih področij ter s stališča različnih sodobnih 

filozofskih šol analizira součinkovanje med svetom ter človekom. Kot takšna je 

filozofija zavezana iskanju odgovorov na aktualna vprašanja družbenega 

sobivanja, razlagi sodobnih družbenih pojavov ter opredelitvi človekovega mesta 

v okolici (narava in družba) in tako ljudem pomaga pri oblikovanju njihovega 

življenja.« (Učni načrt 2008, 5) 

 

Kotnik ta »navidez rutinski uvod (Kotnik 2006, 9)« pohvali. Gre za zgled, »kako 

naj učni načrt, izvedbeni akti in proces preverjanja upoštevajo dejstvo, da imajo 

učitelji svojo osebno nagnjenost, kar je v širšem smislu nagnjenost k določeni 

filozofski tradiciji, v ožjem smislu pa v določeno orientacijo znotraj širše 

usmeritve.« (prav tam) Toda prav to nas privede do ugotovitve, kako pomembna 

                                                 
39 Učni načrt: filozofija (2008). Sprejeto na 110. seji Strokovnega sveta RS za splošno 

izobraževanje 14. 2. 2008. 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/U

N_FILOZOFIJA_gimn.pdf (18. 2. 2015).  

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_FILOZOFIJA_gimn.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_FILOZOFIJA_gimn.pdf
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je interpretacija učnega načrta. Učitelji imajo »lahko različne konceptualne 

zasnove pouka filozofije. […] Pojavi se vprašanje, kako to formulacijo razumejo 

učitelji, dijaki in ocenjevalci oziroma ali je njihovo razumevanje skladno.« (prav 

tam)   

 

Zgoraj smo pokazali, kako se v skladu z logiko poučevanja, ki se ji zapiše učitelj, 

spremeni vloga učbenika. Sedaj lahko to razmišljanje razširimo. Najprej na 

ocenjevanje. Ker je poučevanje filozofije kot predmet umeščeno med druge 

predmete gimnazijskega programa, to nujno pomeni, da je treba dosežke dijakinj 

in dijakov ocenjevati. Zaradi tega so vprašanja učiteljeve interpretacije učnega 

načrta pomembna tudi s tega vidika, za dijakinje in dijake pa celo 

najpomembnejša. Na tej točki Kotnik omenja razmišljanja učiteljev, ki ocenjujejo 

dosežke dijakinj in dijakov. Predvsem njihove »sodbe o tem, da je dijaški (ali 

študentski) esej zdravorazumski, da torej ni ali ni dovolj filozofski« (prav tam, 

10), kar se seveda nanaša na dileme ocenjevanja dosežkov (zlasti esejev). Ob 

takšnih sodbah se zastavi »vprašanje kriterija filozofskosti« (prav tam), pri čemer 

gre za naslednjo dilemo: »Po eni strani lahko presojamo filozofsko mišljenje po 

tem, koliko dijak, študent izvaja določene ˝filozofske˝ operacije, kot so pojmovna 

analiza, argumentacija itn. – kar bi lahko imenovali tudi obvladovanje filozofske 

obrti in je do določene mere na podlagi ustreznih kriterijev tudi preverljivo. 

Veliko težje pa je preverjati subtilnost za relevantne filozofske ideje, probleme itn. 

Slednje v eseju ponavadi dosti lažje prepoznamo intuitivno kot pa po kriterijih; 

problem nastane, ko se ocenjevalci v tem med seboj razlikujejo.« (prav tam) 

 

Razlikujejo pa se prav z vidika konceptov poučevanja in ciljev, ki jih pripisujejo 

posameznim konceptom. Pri tem se ne odločajo le o prepoznavanju dosežkov 

dijakinj in dijakov pri ocenjevanju, temveč, kot smo nakazali zgoraj, tudi o logiki 

in interpretaciji samih uradnih dokumentov (učbenikov, učnih načrtov), ki 

zakonsko odrejajo, kakšen mora biti pouk filozofije. Kotnik omenja, da je »v 

prejšnjem obdobju, do začetka devetdesetih let učni načrt izrecno predpisoval 

pouk filozofije kot zgodovino filozofije« (prav tam), medtem ko je Učni načrt, ki 

ga navaja v svojem članku, problemsko orientiran. Kotnik, ki se v nadaljevanju 
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članka posveča dilemi historični – problemski pristop, govori bolj o orientacijah v 

eno ali drugo smer in sledeč Martensu na kratko pokaže, kakšna je situacija v 

Nemčiji. Prva orientacija v Nemčiji razume filozofijo kot izobraževalno dobrino z 

velikimi misleci, tradicijami, zaradi česar je poučevanje filozofije proučevanje 

idej velikih mislecev in tradicij, medtem ko druga orientacija razume filozofijo 

kot filozofiranje, zaradi česar je poučevanje naravnano k problemom in 

prilagojeno sposobnostim učencev. V tej drugi tradiciji seveda prevladuje dialoški 

pristop (prav tam). 

 

Očitno je torej, da so vprašanja o utemeljevanju lastne pedagoške prakse nujna. 

Učiteljeva pripadnost tej ali oni orientaciji bistveno določa interpretacijo splošnih 

dokumentov, ocenjevanje dosežkov učenk in učencev, odnos do virov – denimo 

do učbenika itd. V nadaljevanju, ko bomo obravnavali Kanta, Russella in 

predstavnike gibanja za kritično mišljenje, bomo videli, da utemeljitve načinov 

poučevanja izhajajo iz širših, občih ciljev vzgoje in izobraževanja, denimo iz 

vprašanja, kakšne osebe (državljane) želimo vzgojiti. Utemeljitev poučevanja 

torej ne moremo obravnavati neodvisno od teh splošnejših ciljev, ki se nanašajo 

na vzgojo avtonomnih oseb, v kolikor so te osebe hkrati posestniki tradicij 

znanosti, umetnosti, filozofije in kulture nasploh ter temeljni gradniki 

demokratičnih skupnosti.  

 

2.2 Dve tradiciji: Kant in Hegel 
 

Marjan Šimenc v knjigi Didaktika filozofije40 svari pred ozkimi pogledi na 

poučevanje filozofije v srednji šoli. Razprava med predstavniki različnih 

pristopov, zlasti med problemskim in zgodovinskim, običajno predpostavlja, »da 

filozofije v srednji šoli […] sploh ni mogoče poučevati drugače kot tako in tako.« 

(Šimenc 2006, 7) Po Šimencu je šele ta ozkost pogleda, ki je pravzaprav zelo 

nefilozofska, sploh proizvedla »kontraverzo zgodovinski/problemski pristop.« 

(prav tam) Šimenc zavrača to, po njegovem mnenju umetno ustvarjeno dilemo, in 

se zavzema za razmislek in resno analizo posameznih pristopov, preden 

                                                 
40 Šimenc, Marjan: Didaktika filozofije (2006). Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo. 

Ljubljana. 
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razvrednotimo kateregakoli med njimi. Bolje je torej »začeti s tem, da so mogoči 

različni načini« (prav tam, 15), pri tem pa biti pozoren na prednosti in slabosti 

posameznega pristopa ter na to, kako se je ta ali oni pristop udejanjil v konkretni 

praksi. Pri nas je zgodovinski pristop »imel velikokrat, naj se je učitelj tega 

zavedal ali ne, v razredu za učenca obliko: pretekli filozofi, njihovo življenje in 

dela ter kratek povzetek nekaterih idej. Ni pa bilo prave razlage teh misli in 

poskusa, da bi jih dijaki v resnici razumeli.« (prav tam) 

 

Na podlagi dejstev, ki jih potrjujejo tako izkustva večine tistih, ki so obiskovali 

gimnazijo še pred spremembami v načinu poučevanja filozofije, torej nekako do 

90-ih let 20. stoletja, kakor tudi zgradba zgoraj omenjenih učbenikov iz tedanjega 

časa (Kosovega in Jermanovega), se Šimenc seveda postavi v bran problemskega 

pouka. Njegova logika je v bistvu naslednja: dilema zgodovinsko/problemsko je 

umetna, ker je umetna zlasti pozicija zagovarjanja zgodovinskega pristopa. 

Argumenti zanjo, ki so zgrajeni na pojmovni mreži tega pristopa, ne vzdržijo, ker 

so dogmatski. Poleg tega konkretna praksa udejanjanja zgodovinskega pristopa 

kaže zlasti na to, da je filozofija pod tem pristopom postala predvsem učenje 

filozofije, ne pa filozofiranje, ki se zdi veliko bolj upravičljivo. Zgoraj smo videli, 

da je prav začetna in načelna odprtost za različne pristope ter pripravljenost 

preverjati njihove dobre in slabe strani (vključno z lastnim pristopom), dokaz 

filozofiranja. Pristop, ki stavi na filozofiranje, se temu pravzaprav ne more 

izogniti.  

 

Zgodovinsko gledano datira dilema problemsko/zgodovinsko v čas vzpostavljanja 

pedagogike kot samostojne znanosti, to je v 18. in 19. stoletje. O Kantovem 

prispevku k razpravi o pedagoški reformi v tistem času piše G. Felicitas Munzel v 

članku Kant, Hegel in vznik pedagoške znanosti41 in v knjigi Kantovo pojmovanje 

pedagogike: k vzgoji za svobodo42.  

 

                                                 
41 Munzel, G. Felicitas: Kant, Hegel and the Rise of Pedagogical Science (2006). V: A Companion 

to the Philosophy of Education. Str. 113–129. Ur. Randall Curren. Blackwell Publishing.  
42 Munzel, G. Felicitas: Kant's Conception of Pedagogy: Toward Education for Freedom (2012). 

Northwestern University Press.  
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Osemnajsto stoletje je bilo revolucionarno. Munzelova poudarja, da je bilo 

revolucionarno na vseh področjih človeškega udejstvovanja: znanstvenem, 

političnem in družbenem (Munzel 2012, 5). Zato ni presenetljivo, da je postalo 

pomembno tudi vprašanje vzgoje. Hkrati je to stoletje podedovalo razprave o 

vzgojnih vprašanjih iz preteklosti. V širšem smislu je stoletje iskalo enkyklikos 

paidea (popoln krog umetnosti in znanosti) in bilo v tem iskanju razcepljeno na 

dve pojmovanji o popolni izobrazbi: izobrazbi kot celoti elementov, potrebnih za 

kultivacijo uma (prizadevanja, ki jih je pokrival pojem Bildund), in izobrazbi kot 

kompendiju znanja (enciklopedija, priročnik, učbenik). Zaradi premika od 

humanizma k moderni znanosti se je tehtnica prevesila na stran kompendija (prav 

tam).  

 

Razvoj pedagogike je bil torej v precejšnji meri opredeljen s tema dvema 

pojmovanjema popolnosti (popolne izobrazbe). Munzelova trdi, da je treba 

Kantova pedagoška prizadevanja gledati v zavzemanju za izvorni pomen besede 

paidea (prav tam, 6). Med dvema nasprotnima pojmovanjema o popolni izobrazbi 

se Kant umešča v prvo. Za Kanta je bil cilj popolne vzgoje in izobraževanja 

kultiviranje uma in doseganje modrosti, s čimer je nasprotoval pedagoškemu 

projektu francoskih enciklopedistov (prav tam) in ostal zavezan tradiciji.  

 

To nikakor ne pomeni, da je nasprotoval razsvetljenskemu projektu kot takem. 

Nasprotno. V nadaljevanju bomo videli, da se mu je zdel razsvetljenski projekt še 

premalo razsvetljen, kot lahko razumemo njegove besede o tem, da živimo v dobi 

razsvetljenstva, vendar ne v razsvetljenem času. Najbolje je sprejeti, da 

razsvetljenstvo ni bilo enoznačen projekt, temveč je vsebovalo veliko struj, med 

katerimi je potekala razprava. Za nas je takšna umestitev Kanta v okvir 

razsvetljenstva pomembna v toliko, kolikor omogoča njegova pedagoška 

prizadevanja razlikovati od Heglovih. Z vidika dileme zgodovinsko/problemsko je 

bil namreč Hegel precej bližje enciklopedistom kakor Kant. Ker si bomo Kantovo 

utemeljevanje problemskega pristopa, po katerem je treba mlade učiti predvsem 

misliti in ne toliko tega, kar so povedali predhodniki (torej ne toliko učbeniškega 

ali enciklopedičnega znanja), izčrpno ogledali kasneje, se tukaj pomudimo samo 
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ob razliki med didaktičnimi pojmovanji Kanta in Hegla ter pri zgodovinskem 

kontekstu, v katerega je Kant umeščen.  

 

Rudi Kotnik v tekstu Učiti filozofijo ali učiti filozofirati43 omenjeno razliko ali 

alternativo med Kantom in Heglom povzame takole:  

 

»Alternativa, izvirajoča iz zgodovine filozofije, je znano nasprotje med Heglovim 

in Kantovim odnosom do pouka filozofije. Ali naj bo učitelj in s tem pouk 

zavezan stvari sami, resnici, kar predstavlja akademski, ezoterični pojem 

filozofije, kjer smo osredotočeni na vsebino in se tako filozofijo (zgolj) pasivno 

učimo, podoživljamo ali pa si učitelj zastavi drugačne smotre, ki predpostavljajo 

bolj življenjski, eksoterični pojem filozofije, kjer je v ospredju učenje 

filozofiranja, proces, ki naj učenca vodi v samostojno razmišljanje.« (Kotnik 

1996, 10) 

 

Kotnik se nasloni na Martensov zagovor dialoško-problemskega filozofiranja in 

njegovo predstavitev zgodovinske razlike med Kantom in Heglom, ko gre za 

načela filozofske didaktike. Martens v tekstu Didaktika filozofije izpostavi, da se 

je zlasti Kant lotil povezave produkta s procesom znanja, kar pomeni, da ima 

posameznik prednost pred znanjem (izbrano in izoblikovano vsebino). Cilj vzgoje 

je (kot bomo videli v nadaljevanju) samostojnost spoznanja in razsvetljevanje. S 

tem je Kantova didaktika samostojnega mišljenja ostala, veliko bolj kot Heglova 

didaktika podoživljanja, zavezana Sokratski tradiciji (Martens 1996, 55). Zgoraj 

smo videli, da vez med Kantovo didaktiko in to tradicijo poudari tudi Munzelova.  

 

Martens se zaradi podpore, ki jo rabi njegovo stališče, skliče na Kantove besede iz 

dela Utemeljitev metafizike nravi44, kjer preberemo, da je ob vprašanju, kaj je in 

kaj ni v skladu z dolžnostjo, dovolj opozoriti, »kot je to delal Sokrat, na njeno 

lastno načelo, in da torej ne rabimo nobene znanosti in filozofije, da bi vedeli, kaj 

                                                 
43 Kotnik, Rudi: Učiti filozofijo ali učiti filozofirati (1996). V: Filozofija v šoli: Prispevki k 

didaktiki filozofije. Ur.: Marjan Šimenc in Rudi Kotnik. Str. 5–20. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. Ljubljana. 
44 Kant, Immanuel: Utemeljitev metafizike nravi (2005). Philosophica. Series Classica. Založba 

ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 



40 

 

moramo storiti, da bi bili pošteni in dobri, celo modri in vrli.« (Kant 2005, 19) To 

je skladno, nadaljuje Martens, z njegovo kritiko učnih sredstev (kompendijev, kot 

smo videli zgoraj), ki ne smejo »postati metoda dociranja in pasivnega 

sprejemanja.« (Martens 1996, 56) Tudi učbeniki morajo potemtakem služiti 

razvijanju samostojnega mišljenja. Po Martensu ni naključje, da je »Kant ob 

koncu svojih najpomembnejših del namenil veliko pozornosti metodologiji.« 

(prav tam, 55) V Metafiziki nravnosti, denimo, govori o etični didaktiki in 

razlikuje tri oblike učenja: »Pri ˝akroamatičnem˝ načinu (1) so učenci le 

poslušalci. Pri ˝erotematičnem˝ pa so vsebovana ali (2) vzajemna vprašanja in 

odgovori (˝sokratskodialoško˝) ali (3) vprašanja učitelja in odgovori učenca 

(˝katehetično˝), pri kateri učitelj ˝metodično izvabi odgovor iz učenčevega uma˝ 

in ga ˝izroči njegovemu spominu˝, kot to razlaga Kant […]. Obe obliki 

erotematičnega učenja lahko primerjamo z odprtim (2´) oziroma vodenim (3´) 

pogovorom pri pouku. Pri tem vodeni pogovor lahko omogoči prehod od golega 

poduka k samostojnemu mišljenju.« (prav tam, 57) 

 

Kant poudarja sokratsko metodo zlasti v kontekstu kultiviranja razuma v tekstu O 

pedagogiki45. »Pri kultiviranju razuma,« pravi, »moramo delati v skladu s 

Sokratsko metodo.« (Kant 1900, 81) Sokratska metoda mora postati pravilo 

katehetične metode, ki je sama po sebi preveč mehanska še posebno, ko gre za 

razumevanje načel, na katerih temelji dolžnost (prav tam).  

 

Treba je poudariti, da je bil Kant s temi didaktičnimi zamislimi del širšega gibanja 

tistega časa. Munzelova, denimo, se zaustavi ob razsvetljenskem filantropičnem 

reformističnem gibanju, ki se je zavzemalo za te načine poučevanja in je zaslužno 

za vznik prvih javnih šolskih zavodov v tistem času. Tako je gibanje leta 1774 v 

mestu Dessau ustanovilo izobraževalni institut46. Prvi ravnatelj Bernard Basedow 

je dejal, da je pedagoški namen šole reforma temeljev izobraževalnega sistema. 

Nekaj točk, ki jih je poudaril: (1) izobraziti učitelje, toda ne le s predavanji, 

                                                 
45 Kant, Immanuel: On Education (1900). Translated by Annette Churton. D. C. Heatth & Co. 

Publishers. Boston, USA. 
46 Filantropiste iz Dessaua Kant omenja v spisu O Pedagogiki. Kant: On Education (1900). 

Translated by Annette Churton. D. C. Heatth & Co. Publishers. Boston, USA. Str. 60. 
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temveč praktično; (2) utemeljiti poučevanje na dobro premišljenem učnem načrtu; 

(3) izključiti golo zapomnjenje in prevajanje terminov; (4) ločiti javni in verski 

pouk itd. Kant je navdušeno sprejel to šolo kot izobraževalno institucijo, katere 

utemeljitelji so bili, kot se je sam izrazil, predani napredku in dobrobiti človeštva, 

in katerih pedagogika je bila pristno usklajena z naravo in vsemi nameni družbe, s 

čimer lahko pripomore k razvoju zmožnosti, skritih v človeški naravi. Šoli je 

nadalje pripisoval pravilno metodo poučevanja, ki ne le, da koristi učencem, 

temveč omogoča tudi izobraževanje učiteljev. Po Munzelovi je bil torej Kant 

prepričan, da so nekatera sredstva, potrebna za dobrobit človeštva, že na voljo in 

da predstavljajo nastop novega obdobja človeškega razvoja k njegovi izpopolnitvi 

(Munzel 2006, 117–8).   

 

V nasprotju s tem Heglova didaktična praksa in metodična načela nasprotujejo 

filantropičnemu reformizmu. Hegel jih je predstavil, kot piše Martens, leta 1812 v 

svojem pojmovanju pouka filozofije: »Hegel […] zavrne zamenjavo produkta s 

procesom filozofiranja, kot to zagovarja takratna filantropična pedagogika.« 

(Martens 1996, 57) Tako zapiše47: »Po moderni želji, posebno v pedagogiki, naj 

učenca ne poučujemo vsebine filozofije, temveč naj se celo uči brez filozofije; to 

pomeni: nekdo naj potuje in vedno potuje, ne da bi spoznaval mesta, reke, dežele, 

ljudi itd.« (Hegel 1970, zv. 4, 410; nav. po Martens 1996, 57) Glede na to Hegel 

bolj poudari povezavo z že izdelanim filozofskim znanjem. Filozofski študij je 

zanj učenje že pridobljene vednosti, ki jo učitelj posreduje učencem. Pri samem 

učnem procesu ima zato večjo težo podoživljanje. Hegel je, denimo, med poukom 

narekoval cele odstavke in jih razlagal, učenci pa so si morali zapisati prav vse 

(prav tam, 58). 

 

Te razlike so, kot smo videli tudi zgoraj, posledica različnega dojemanja didaktike 

filozofije in filozofije same, čeprav po svoje tudi ne predstavljajo tako radikalnega 

razdora, kot bi to nemara radi pokazali nekateri sodobni didaktiki. Še zdaleč 

namreč »ni nujno, da bolj odprto filozofiranje vodi k nesistematičnemu, 

nezgodovinskemu filozofiranju, tako kot tudi ukvarjanje s filozofsko tradicijo in 

                                                 
47 Hegel, G. W. F. (1970): Über den Vortrag der Philosophie auf Gymnasien. Bd. 4. Frankfurt/M.  
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njenimi sistemi zahteva dialoško, problemsko razpravo.« (prav tam) Videli smo, 

da temu pritrjujeta tudi Kotnik in Šimenc.  

 

2.3 Dve tradiciji pri nas 
 

Toda kljub zgornjim opozorilom drži, da je v slovenskem prostoru dilema  

zgodovinsko/problemsko pomembno opredelila poučevanje filozofije v 

gimnazijah. Do didaktične prenove je pouk filozofije, kot rečeno, potekal izrazito 

zgodovinsko. Poleg tega je bil, kot pravita Kotnik in Šimenc, izrazito dogmatičen.  

 

Za učitelje filozofije in posebno učitelje začetnike je torej pomembno razmisliti o 

vprašanju, ali naj bo pouk filozofije v gimnazijah zgodovinsko ali problemsko 

orientiran oziroma, kot to preformulira Marjan Šimenc v članku Mesto vednosti v 

gimnazijskem pouku filozofije48: »Ali gre za pouk o filozofiji ali pa za pouk 

filozofije.« (Šimenc 1996, 29) 

 

V nadaljevanju bomo obnovili nekatere ugotovitve lastnih člankov, napisanih v 

okviru raziskovanja utemeljitev različnih modelov poučevanja filozofije. Njihova 

skupna ideja je branjenje utemeljitev problemskega pristopa k poučevanju 

filozofije. V članku Razumnost – ideal izobraževanja49, objavljenem v strokovni 

reviji Analiza, smo zgodovinsko orientacijo kritizirali s pomočjo razprav s 

področja kritičnega racionalizma ter s pomočjo avtorjev s področja filozofije za 

otroke in kritičnega mišljenja. 

 

K avtorjem s področja kritičnega mišljenja se bomo vrnili v tretjem delu naloge, 

čeprav jih bomo tam obravnavali kritično. V času nastajanja članka Razumnost – 

ideal izobraževanja pa smo z njihovo pomočjo pokazali na avtoritarnost 

zgodovinskega pristopa k poučevanju filozofije.  

 

                                                 
48 Šimenc, Marjan: Mesto vednosti v gimnazijskem pouku filozofije (1996). V: Filozofija v šoli: 

Prispevki k didaktiki filozofije. Ur.: Marjan Šimenc in Rudi Kotnik, str. 21–30. Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 
49 Adam, Andrej: Razumnost – ideal izobraževanja (2007). V: Analiza, časopis za kritično misel. 

Številka 3, leto XI. Str. 17–38. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti. Ljubljana. 
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Eden izmed ključnih problemov, ki se skriva v ozadju razprav o dilemi 

problemsko/zgodovinsko, kakor tudi mnogih reform vzgoje in izobraževanja, ki s 

pomočjo izpostavitve prav te dileme (ali tudi te dileme) upravičujejo same sebe, je 

vprašanje konteksta. Zgoraj smo se z vprašanjem konteksta srečali ob formulaciji 

nalog filozofije, zlasti ob nalogi razsikovanja vsakdanjih prepričanj in analizi 

implicitnih podmen. Nikakor ni jasno, kolikšen vpliv ima vsakokratni družbeno-

zgodovinski kontekst na razvoj posameznikovih zmožnosti, hkrati pa je odgovor 

na to vprašanje pomemben zaradi obsega svobode ali avtonomnosti, ki ga lahko 

pripišemo razumnemu (kritično mislečemu) posamezniku in za katerega si 

prizadevamo v vzgoji.  

 

Vprašanje vloge vsakokratnega konteksta je torej pomembno za vse zaposlene v 

vzgoji in izobraževanju, še posebno za učitelje filozofije, ki izrecno želijo vzgajati 

samostojne, kritično misleče in razumne posameznike – zgoraj smo videli, da je 

naloga filozofije v gimnaziji in osnovni šoli prav raziskovanje vsakdanjih 

prepričanj ter osvetljevanje podmen, pri čemer vsakdanja prepričanja in podmene 

nastajajo v vsakokratnem družbenem kontekstu. Če namreč verjamemo, da nas 

družbeni kontekst mimo naše volje v določeni meri nezavedno oblikuje – in tega 

ne moremo zanikati – je vzgojiti samostojne mislece (svobodne duhove) izjemno 

zahtevna naloga, kajti samostojnost (avtonomijo) je treba misliti prav kot 

samostojnost v odnosu do konteksta, ta odnos pa je veliko bolj zapleten, kot se zdi 

na prvi pogled.  

 

Za Kanta, Russella, Schefflerja, Siegla in številne druge avtorje je takšna 

samostojnost, v kolikor temelji na razumnosti, ideal vzgoje in izobraževanja, 

enako pa bi lahko rekli tudi za cilje, ki so zapisani v Učnem načrtu za filozofijo. 

Harvey Siegel v razpravi Negovanje razumnosti50 ta ideal opredeli kot (1) 

zmožnost dobrega razmišljanja, kar pomeni konstrukcijo in ovrednotenje različnih 

razlogov, ki jih je mogoče ponuditi za oziroma proti nekemu prepričanju, presoji 

ali dejanju; in (2) izkazovanje pripravljenosti ali nagnjenj, da nas vodijo tako 

ovrednoteni razlogi, se pravi, da tudi dejansko verjamemo, sodimo in delujemo na 

                                                 
50 Siegel, Harvey: Cultivating Reason (2006). V: A Companion to the Philosophy of Education. 

Str. 305–319. Uredila: Randall Curren. Blackwell Publishing. 
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temelju ovrednotenih razlogov. Spoštovanje kultiviranja razuma kot temeljnega 

izobraževalnega ideala tako pomeni razvijanje zmožnosti dobrega razmišljanja in 

pripravljenosti, da nas bo razum nato zares vodil (Siegel 2006, 306). Šele takšen 

razum lahko upa, da ne bo počel vsega le zaradi nezavedne vpetosti v dani 

družbeni kontekst. V tretjem delu bomo Siegla tudi kritizirali. Pokazali bomo, da 

bi nas dosledno branje njegovih stališč moralo voditi k pojmu kritičnega 

mišljenja, ki si zelo prizadeva tudi za spremembo konteksta, v kolikor ta 

samodejno reproducira nekritično privzemanje prepričanj. Toda sam Siegel temu 

spreminjanju konteksta, dokaj protislovno, nasprotuje. 

 

Trenutno pa lahko vendarle sprejmemo, da gre Sieglu– kot lahko preberemo tudi 

v drugih njegovih tekstih, denimo v knjigi Ponovno pridobljena razumnost?51 – za 

takšno vzgojo, kjer »je naš cilj razvijati sposobnost ocenjevanja argumentov in 

dokazne moči, ki jo imajo domnevni razlogi, in spodbujanje učencev, da 

utemeljujejo svoja dejanja in prepričanja na podlagi razlogov – da jih primerno 

vodijo razlogi.« (Siegel 1997, 20) Pripravljenost, da nas vodijo razlogi, je tudi 

sicer Sieglova opredelitev kritičnega mišljenja. Z njegovega vidika sta razumnost 

kot ideal izobraževanja in kritično mišljenje ena in ista stvar.  

 

To Sieglovo pojmovanje razumnosti seveda ni osamljeno. Donald Hatcher v 

članku Tri teorije razumnosti52, opozori, da so možni različni odgovori na 

vprašanje, kaj je razumno, odvisno od teorije, ki jo zagovarjamo. Predstavniki 

različnih teorij bodo zato gojili tudi različne vzgojno-izobraževalne ideale, četudi 

bodo vsi govorili o razumnosti, racionalnosti, kritičnem mišljenju ipd. To je 

dovolj očitno pri avtoricah in avtorjih, ki prihajajo s feminističnega tabora53 in 

tabora kritične pedagogike, ki nasprotnim taborom očitata pomanjkanje družbene 

                                                 
51 Siegel, Harvey: Rationality Reedemed? (1997). Further Dialogues on an Educational Ideal. 

Routledge.  
52 Hatcher, Donald: Three Theories of Rationality: Some Pedagogical Consequences for Critical 

Thinkers (1997). V: Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Str. 4–19. Winter 1997, 

Vol. XVII, No. 2.  
53 Noddings, Nel: Philosophy of Education; Second edition; Westview Press 2007. Noddingsova 

poudarja zlasti idejo, da bi moralo kritično mišljenje služiti moralnim namenom (Noddings). 
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angažiranosti54, kar bi dandanes v času, ko neoliberalni trendi razgrajujejo javne 

izobraževalne sisteme v imenu svojih pojmovanj razumnosti, zelo težko zanikali.  

 

Jasno je, da se na izjavni ravni tudi zgodovinsko, kompendijsko pojmovanje 

poučevanja filozofije (in kritičnega mišljenja) ne odreka vzgoji razumnosti. 

Vprašanje pa je, v kolikšni meri je lahko uspešno. Vsaj v obliki, kot se je 

uveljavilo pri nas, se pravi kot prenašanje informacij o filozofih po zgodovinskem 

vrstnem redu, se zdi, da ni moglo biti uspešno. Prej kot k vzgoji razumnosti je 

prispevalo k reprodukciji ideoloških načinov mišljenja.  

 

Ponovimo, da kritika zgodovinskega pristopa v poučevanju filozofije ne pomeni 

kritike zgodovine in zgodovinskosti kot take. Na tej točki se lahko samo strinjamo 

s Karlom Popprom, ki v Logiki znanstvenega odkritja55 pravi:  

 

»Lahko bi me vprašali, katere druge »metode« lahko uporablja filozof. Moj 

odgovor je: čeprav obstaja zelo veliko različnih metod, jih tukaj nikakor ne 

nameravam naštevati. Popolnoma vseeno mi je, kakšne metode uporablja filozof 

(ali kdor koli drug), če le ima kakšen zanimiv problem in če ga resno poskuša 

rešiti. Med mnogimi metodami, ki jih lahko uporabi – […] – obstaja ena, ki se mi 

zdi vredna omembe. To je različica (trenutno nemoderne) historične metode. 

Njeno bistvo je ugotavljanje, kaj so mislili in rekli drugi ljudje o obravnavanem 

problemu, zakaj so se morali z njim soočiti, kako so ga oblikovali, kako so ga 

poskušali rešiti. To se mi zdi pomembno, saj je del splošne metode racionalne 

razprave. Če zanemarjamo to, kar drugi ljudje mislijo ali misli v preteklosti, 

potem se mora racionalna razprava nehati, čeprav lahko vsakdo zadovoljno naprej 

govori sam s sabo.« (prav tam 12–3) 

 

A kot rečeno, to ne pomeni, da mora biti pouk filozofije tudi zasnovan 

zgodovinsko, kot pouk, ki se začne pri Talesu in konča pri sodobnih filozofih, pri 

                                                 
54 Primerjaj razpravo Dušana Rutarja Kratka zgodovina kritične pedagogike in njen pomen za 

današnji čas in njegove prevode člankov Kellnerja, Girouxa in McLarena v reviji Vzgoja in 

izobraževanje, 4/2007.  
55 Popper, Karl: Logika znanstvenega odkritja (1998). Studia Humanitatis. Ljubljana.  
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čemer ga na ravni oblik dela opredeljuje frontalno predavanje, na metodični ravni 

pa podoživljanje snovi, kakor se glasi najpogostejši zagovor zgodovinsko 

naravnanega pouka pri nas.  

 

V nadaljevanju bomo videli, da ta oblika zgodovinskega pristopa k poučevanju 

filozofije ne zagovarja le podoživljanja snovi, ki zvesto sledi zgodovinskemu 

pojavljanju posameznih filozofov in filozofinj, temveč tudi vživljanje v snov. 

Ideja je naslednja: če hočemo dobro poučevati filozofijo, ni dovolj, da se učenci 

preprosto vključujejo v razpravo, kot to velja za problemski pristop, kjer dijakinje 

in dijaki razpravljajo o izbranih vprašanjih. Dijaki ne bodo primerno motivirani za 

razumevanje razsežnosti obravnavanih vprašanj, če se ne bodo vživeli v »duh« 

časa, ko je bilo dano vprašanje aktualno (živo). Če hočeta dijakinja ali dijak 

razumeti odgovore, ki so jih ob danih vprašanjih podali Stari Grki, tedaj se morata 

vživeti v njihovo razumevanje filozofije. Prav zato je zgodovinski prikaz razvoja 

filozofije od Talesa do današnjih dni edini pravi način uvajanja v filozofski način 

mišljenja. 

 

Najbrž si vsak učitelj želi, da bi se učenke in učenci pri njegovih urah vživeli v 

obravnavana vprašanja. Toda v pravkar podanem orisu zgodovinskega pristopa so 

na delu vsaj tri težave. Prva se nanaša na razumevanje dosežkov antične filozofije. 

Kaj, če je eden poglavitnih dosežkov Starih Grkov izum svobodnega razpravljanja 

ob danem problemu ne glede na to, za kateri problem gre? Tedaj vživljanje v duh 

časa, katerega bistvena lastnost je prav problemski pristop k razpravi o aktualnih 

vprašanjih, ni več tako močan argument zoper problemski pristop. Drugo težavo 

predstavlja prav posebno dojemanje vživljanja, ki še najbolj spominja na 

antropološko metodo, kot jo v svojih delih razvija Paul Feyerabend. Težava je 

tukaj velika nevarnost v zdrs relativizma, ki ga lahko Feyerabendu upravičeno 

pripišemo. Tretjo težavo pa predstavlja avtoritarni elitizem, ki se skriva v jedru 

tega pristopa. Oglejmo si te težave po vrsti. 
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2.3.1 Rojstvo tradicije svobodnega razpravljanja 
 

Giovani Reale v Zgodovini antične filozofije56 ob vprašanju pomena starogrškega 

pojmovanja počela kot prve, izvirne in temeljne resničnosti poudarja predvsem 

razumsko motivacijo, ki se pri razlagi sveta ne zadovolji več z miti ali 

domišljijskimi predstavami. To pomeni, da vprašanja, zakaj je nenehoma 

spreminjajoča se resničnost hkrati ves čas istovetna sama s seboj, ne razrešuje več 

v terminih mitologije temveč v terminih logosa (Reale 2002, 46–47).  

 

Naj bo to prvi namig, da eden ključnih dosežkov starogrške filozofije ni toliko v 

samem vpraševanju po prvi resničnosti (se pravi v vsebini, v katero bi se bilo 

treba vživeti), temveč v drugačnem, povsem novem načinu reševanja tega 

vprašanja.  

 

Karl Popper je knjigi Ugibanja in ovržbe57 še odločnejši. Po njegovem se v 

vsebino tedanjega razpravljanja o izviru biti skorajda nima smisla vživeti, zlasti ne 

v prve rešitve, ki so bile prav malo oddaljene od mitičnih rešitev. Tudi zanj je 

ključno nekaj drugega: kritična drža, rojstvo tradicije svobodnega razpravljanja, ki 

je zato, ker dopušča odkrivanje šibkih mest v predlaganih rešitvah problema in s 

tem popravljanje teorij ter njihovo nadomeščanje z boljšimi, pravo znamenje 

razumne drže (Popper 2002, 67). Njegov poudarek je, da so to kritično (razumno) 

metodo razprave odkrili prav Stari Grki.  

 

Navedimo odlomek: »Problem bom poskušal ostreje izraziti. V vseh ali skoraj v 

vseh civilizacijah najdemo nekakšne verske in kozmološke nauke; v mnogih 

družbah pa tudi šole. Ampak za šole, zlasti primitivne šole, se zdi, da imajo 

značilno strukturo in funkcijo. Daleč od tega, da bi bile prostor za kritično 

razpravo, imajo za svojo nalogo prenašanje in ohranjanje končno veljavnega 

nauka, neoporečnega in nespremenljivega. Naloga šole je predati naslednji 

generaciji tradicijo, nauk svojega ustanovitelja, prvega učitelja in za ta cilj je 

                                                 
56 Reale, Giovani: Zgodovina antične filozofije I: Od izvirov do Sokrata (2002). Studia 

humanitatis. Ljubljana.  
57 Popper, Karl: Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge (2002). 

Routledge Classics.  
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najpomembneje ohraniti nauk neokrnjen. Tovrstna šola nikoli ne dopušča novih 

idej. Nove ideje so herezije in vodijo do razkolov; če član šole poskuša spremeniti 

nauk, je kot heretik izključen. In heretik praviloma trdi, da prav on poseduje 

resnični nauk utemeljitelja. Tako ni niti izumitelj, ker ne priznava, da je uvedel 

kakšno novost; raje verjame, da se je vrnil k pravi ortodoksiji, ki je bila nekako 

popačena.« (Popper 2002, 200–01) 

 

Popper nato na kratko oriše pitagorejsko šolo, ki je imela še vse prvine 

dogmatizma, in nadaljuje: »Med grškimi filozofskimi šolami so bili zgodnji 

Pitagorejci izjema. Če jih pustimo ob strani, bi lahko rekli, da je značaj grške 

filozofije in filozofskih šol osupljivo drugačen od opisanega tipa dogmatične šole. 

To sem pokazal s primerom: zgodba o vprašanju spremembe, ki sem jo predstavil 

zgoraj58, je zgodba o kritični razpravi, o racionalni razpravi. Predlagane so bile 

nove zamisli, ki so vzniknile kot posledica odprte kritike.« (prav tam, 202) 

 

Popper je izjemno navdušen nad to presenetljivo svobodo in ustvarjalnostjo grške 

filozofije, ki jo predstavlja rojstvo kritičnega mišljenja (ali filozofije). Poskuša 

celo datirati čas tega rojstva. »Če iščemo prva znamenja te kritične drže, te nove 

svobode mišljenja, smo napoteni nazaj do Anaksimandrove kritike Talesa, kar je 

presenetljivo dejstvo. Anaksimander kritizira svojega učitelja in sorodnika, enega 

izmed sedmerice modrih ter ustanovitelja jonske šole. Glede na izročilo je bil le 

štirinajst let mlajši kakor Tales, tako da je moral svojo kritiko in svoje nove 

zamisli razviti, ko je bil njegov učitelj še živ. […] Kljub temu v virih ni nobenega 

sledu o nesoglasju, prepiru ali razkolu. To, mislim, namiguje, da je bil prav Tales 

tisti, ki je osnoval novo tradicijo svobode, utemeljeno na novem odnosu med 

učiteljem in učencem. Ustvaril je nov tip šole, popolnoma drugačen od 

pitagorejske šole. Zdi se, da je bil sposoben tolerirati kritiko in še pomembneje, da 

je ustvaril izročilo, po katerem kritiko moramo tolerirati.« (prav tam)  

 

                                                 
58 Popper se tukaj nanaša na predhodno razpravo, v kateri je pokazal, da se je grška misel o izviru 

biti začela kot razprava o vprašanju spremembe (torej podobno kot Reale). Tako je mogoče 

različne odgovore – od Talesovega, da je vse voda, do atomov atomistov in Platonovih idej – 

razumeti kot odgovore na vprašanje: kako je mogoče, da je stvarnost, ki se nenehoma spreminja, 

ves čas enaka sama sebi.  
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Morda bi se lahko vprašali, kako Popper vse to vé. Seveda je jasno, da ne more 

zagotovo vedeti, toda srž rečenega drugje. Košček razprav o večnih vprašanjih 

človeškega rodu iz antične Grčije, ki se je ohranil, dovolj nazorno dokazuje 

prisotnost kritične razprave. To je torej zgodovinsko dejstvo, ob katerem si 

Popper težko predstavlja »odnos med učiteljem in učencem, kjer učitelj kritiko 

zgolj tolerira, ne da bi jo aktivno spodbujal. Ne zdi se mi verjetno, da bi si učenec, 

izšolan v dogmatični drži, kadarkoli drznil kritizirati dogmo (še najmanj dogmo 

slavnega modrijana) in to izraziti. Zato menim, da je lažje in enostavneje privzeti, 

da je učitelj kritično držo spodbujal […].« (prav tam, 203) 

 

Na tej podlagi bi lahko stališče, da je za uvajanje dijakov v filozofsko mišljenje 

pomembno vživljanje v grško razumevanje filozofije, celo sprejeli, toda s tem ne 

bi podprli zgodovinskega pristopa k poučevanju filozofije, temveč problemskega. 

Hkrati to pomeni, da vrednosti filozofije v vzgoji in izobraževanju ne gre iskati 

toliko v njeni vsebini kolikor v načinu, s katerim se loteva obravnave vsebinskih 

vprašanj.  

 

Popper v 1. dodatku h knjigi Objektivno spoznanje59 isto misel ubesedi takole: 

»Zdi se mi, da to, kar je novega v grški filozofiji, ni zamenjava mitov z nečim bolj 

˝znanstvenim˝, temveč gre bolj za nov odnos do njih. Posledica tega novega 

odnosa pa je, da se začne spreminjati njihov značaj.« (Popper 1972 /1979/, 347; 

slov. prev. 1997, 49) 

 

Ta odnos oziroma način pa je problemski. Stavi na kritiko prehodnih rešitev 

vsebinskega problema in je pomemben zlasti zato, ker brez njega sploh ne bi bilo 

nobene filozofske (in znanstvene) tradicije in potemtakem tudi ne zgodovine 

filozofije, za poučevanje katere se tako goreče zavzema zgodovinski pristop, ko 

gre za uvajanje dijakov v filozofsko mišljenje. Rečeno enostavno: filozofsko 

                                                 
59 Popper, Karl R.: Appendix 1. The Bucket and the Searchlight: Two Theories of Knowledge 

(1979). V: Karl R. Popper: Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Str. 341–362. 

Claredon Press, Oxford. 

Slovenski prevod: Popper, Karl: Posoda in žaromet: Dve teoriji vednosti (1997). V: FNM, 1/1997; 

13. številka, 4. letnik. Str. 45–56. Državni izpitni center. Ljubljana. 
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mišljenje, v kolikor je filozofsko, je že od samega začetka problemsko, kritično in 

zavezano argumentaciji.  

 

Virov, s katerimi bi lahko podčrtali rečeno, je res veliko. Za gimnazijskega 

učitelja filozofije v Sloveniji ali študenta, ki namerava postati učitelj, je 

dobrodošel že omenjeni Ekkehard Martens. V tekstu Didaktika filozofije pravi 

naslednje:  

 

»Filozofiranje kot učni proces lahko najprej utemeljimo z argumentativnim 

značajem filozofije. Za razliko od dogmatizma ali »pozitivizma« vsakdanjega in 

razumskega vedenja ter delovanja filozofija ne izhaja iz »danih« trdnih uvidov, 

pojmov ali pozicij, temveč le-te podvrže kritičnemu preverjanju, da bi tako 

dosegla boljše, čeprav ne dokončno znanje. To izboljšano znanje ne sloni na 

enostranskem prepričevanju, temveč na vzajemnem prepričanju in uvidu. O 

kritično-argumentativnem momentu, o »sokratskem« utemeljevanju kot temeljni 

normi (evropske) filozofije, soglašajo celo različne filozofske smeri.« (Martens 

1996, 45) 

 

Zagovorniki zgodovinskega pristopa bi se seveda lahko uprli takšni kritiki in 

opozorili, kot smo pokazali zgoraj, da nikakor ne izključujejo kritične razprave, 

temveč jo pri pouku posnemajo in sicer tako, kot se je dejansko odvijala.  

 

Za hip zanemarimo, da tukaj kritiziramo predvsem zagovor zgodovinskega 

poučevanja filozofije, kot se je oblikoval v Sloveniji, se pravi zagovor, ki ga 

spremljata še zahteva po vživljanju in avtoritarnost. Brez zahteve po vživljanju in 

avtoritarnosti bi imeli nasprotniki naše kritike vsaj deloma prav. Dejansko je 

mogoče razvijati filozofsko mišljenje tudi tako, da posnemamo koščke 

zgodovinske razprave. Sami smo o tem pisali v članku Medpredmetna povezava 

med biologijo in filozofijo60, kjer s posnemanjem realne zgodovinske razprave ne 

razumemo nič drugega kot to, da učenci še enkrat prehodijo argumentativno pot, 

                                                 
60 Adam, Andrej: Medpredmetna povezava med biologijo in filozofijo (2009). V: FNM 1/2 2009. 

Filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 81–87. Državni izpitni center. 

Ljubljana. 
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ki je v tradicijo človeške zavesti postavila nek raziskovalni program. V tem 

članku predlagamo uprizoritev razprave med Darwinom, Wallacem in drugimi 

evolucionisti, na eni strani, ter kreacionisti, kakršen je bil Richard Owen, na drugi 

strani. Ideja takšne zastavitve je, da pri pouku biologije, v kolikor ga povežemo s 

filozofijo, učencem ne posredujemo zgolj učbeniškega znanja o evoluciji, temveč 

jim damo misliti tudi razloge za to teorijo, v kolikor so se soočali z nasprotnimi 

razlogi (Adam 2009, 81). 

 

Zgodovinska razprava je torej lahko zanimiva, a zopet samo, če poteka kot 

kritično mišljenje. S tega zornega kota je samo podmnožica razprave o danem 

problemu (vprašanju), v katero je vselej mogoče pritegniti koščke argumentacije 

iz kateregakoli zgodovinskega obdobja, če se seveda nanašajo na isto vprašanje.  

 

Pojmovanje zgodovinskega pristopa brez vživljanja in avtoritarnosti torej postane 

zgolj podmnožica problemskega pristopa. Na ta način namreč izgubi krepko 

(radikalno) pojmovanje konteksta, brez tega pa ne more preprečiti vključevanja 

koščkov argumentacije iz kateregakoli zgodovinskega obdobja, v kolikor se ti 

koščki nanašajo na isto vprašanje. Zastopnikom problemskega pristopa se hkrati 

ni treba odreči možnosti posnemanja nekaterih za razvoj znanosti (in znanja) 

ključnih zgodovinskih epizod. Če je takšno posnemanje plodno kot pedagoška 

metoda, če razvija kritično, svobodno mišljenje in krepi razumnost prihajajočih 

generacij, če pokaže, kako so v nekem času implicitne domneve določale 

vsakdanja prepričanja in nato po analogiji pokaže še primere, kjer se tudi danes 

dogaja podobno, ga je priporočljivo izvesti.  

 

2.3.2 Antropološka metoda in njena kritika 
 

Drugo težavo zgodovinskega pristopa k poučevanju filozofije, kakor se je razvil 

pri nas, se pravi, v kolikor implicira vživljanje v posamezne vsebinske kontekste 

filozofiranja, predstavlja prav sama metoda vživljanja. Spomnimo se: golo 

vključevanje v razpravo pri pouku filozofije je z vidika zahteve po vživljanju 

premalo za dober pouk, ker je le-ta povezan z razumevanjem, to pa je mogoče 

prav na podlagi vživljanja v tisto, kar se učimo. Osrednja pojma, s katerima 
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imamo opraviti, sta torej razumevanje in vživljanje. Logika zgodovinskega 

poučevanja ju na nek način enači: nečesa ne razumemo, če se v to ne vživimo. To 

pomeni, da imamo opraviti s krepkim (radikalnim) kontekstualizmom.   

 

Med radikalnejše premisleke o kontekstu in njegovi vlogi pri formiranju našega 

življenja, mišljenja in delovanja sodijo številni postmodernistični trendi. Druži jih 

stališče, ki tako ali drugače napada idejo posplošljive in univerzalne racionalnosti 

(razumnosti). Nicholas C. Burbules, denimo, v tekstu Razumni dvom: k 

postmoderni obrambi razuma kot cilja izobraževanja61 naniza štiri postmoderne 

kritike razumnosti, nakar poskuša podati minimalno in še sprejemljivo dojemanje 

tega pojma. Kritike so naslednje: 1. post-strukturalistična zavrnitev meta-naracij 

(Derrida, Foucault, Lyotard); 2. feministične perspektive (Belenkey, Gillian idr.); 

3. multikulturalizem in z njim povezan kulturni relativizem; 4. filozofski 

relativizem Rortyjevega tipa, »ki skuša izraziti zgodovinsko, kontekstualno in 

smotrnostno specifičnost vseh sistemov mišljenja in vrednot ter že načeloma 

zavrača možnost nevtralnih in univerzalnih meril, s katerimi bi lahko primerjali ali 

presojali alternativne sisteme.« (Burbules 1995) 

 

Na Burbulesov seznam kritik razumnosti lahko dodamo še Feyerabendov 

epistemološki anarhizem, saj prav Feyerabend vživljanje, kot metodo spoznanja, 

postavlja v jedro svoje kritike znanstvene racionalnosti, pri čemer se sklicuje na 

antropologijo in njeno metodo terenskega dela z udeležbo. Lahko tudi, da je 

Feyerabendov epistemološki anarhizem zvrst kulturnega relativizma. 

 

Feyerabendovo pozicijo smo natančneje premislili v člankih Razumnost – ideal 

izobraževanja, Feyerabend in kritični racionalizem62, Analiza Feyerabendove 

argumentacije antropološke metode kot pravilne metode za poučevanje ustroja 

                                                 
61 Burbules, Nicholas C: Reasonable doubt: toward a postmodern defense of reason as an 

educational aim (1995). Published in Critical Conversations in Education. Ed. Wendy Kohli.   

 http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/papers/reasonable.html (23. 2. 2013). 
62 Adam, Andrej: Feyerabend in kritični racionalizem (2001). V: Analiza, časopis za kritično 

misel. Številka 1–2, leto V. Str. 140–160. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti. 

Ljubljana. 

http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/papers/reasonable.html
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znanosti63, Kritika Feyerabendovega relativizma64 in v oceni slovenskega prevoda 

Feyerabendove najbolj poznane knjige Proti metodi65. Omenimo še prevod 

njegovega kratkega teksta Teze za anarhizem66.  

 

Vključitev Feyerabenda in njegovih kritikov v razpravo o modelih poučevanja 

filozofije je smiselna, ker lahko z uspešno kritiko Feyerabendovega 

kontekstualizma ovržemo tudi zgodovinsko metodo, vsaj tisto, ki stavi na krepki 

kontekstualizem. Oglejmo si torej, za kaj gre.  

 

Paul Feyerabend v knjigi Proti metodi67 sprejme in razširi Whorfovo pozicijo, po 

kateri jeziki in vzorci obnašanja »niso zgolj sredstva za opis dogodkov (dejstev, 

stvarnih stanj), temveč dogodke (dejstva, stvarna stanja) tudi konstituirajo.« 

(Feyerabend 1999, 259)  

 

Whorf, ki se je veliko ukvarjal z jezikom Hopi Indijancev, je pod vplivom 

Sapirjevih predavanj ugotovil, da obstaja nek odnos med jezikom in kulturo, ki se 

kaže v jezikovnem zajemanju izkustva. V knjigi Jezik, misel in stvarnost68 

zagovarja trditev, da so celo pojmi časa, prostora in materije pogojeni s strukturo 

posameznih jezikov. Po njegovem hopščina ne vsebuje besed, gramatičnih oblik 

in izrazov, ki bi se neposredno nanašali na tisto, kar mi imenujemo čas oziroma 

preteklost, sedanjost in prihodnost. To pomeni, da obstajajo opisi stvarnosti, ki so 

različni od našega, a enako veljavni. Če pa vsebujeta jezik in kultura Hopijev 

metafiziko, ki se razlikuje od naše, tedaj strukture univerzuma, ki izhaja iz 

hopščine, ni mogoče opisati v nobenem drugem jeziku. Vsak znanstveni poskus, 

da bi strukturo univerzuma Hopijev podali s termini drugih jezikov, je zgolj nekaj 

                                                 
63 Adam, Andrej: Analiza Feyerabendove argumentacije antropološke metode kot pravilne metode 

za poučevanje ustroja znanosti (2000). V: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo 

antropologijo. Letnik XXVIII, št. 200–201. Str. 211–242. Študentska založba. Ljubljana. 
64 Adam, Andrej (2007). V: FNM 4 2007. Filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in 

študente. Str. 48–57. Državni izpitni center. Ljubljana. 
65 Adam, Andrej: Proti metodi (2000). V: Dialogi. Revija za kulturo in družbo. Letnik XXXVI, št. 

9–10. Str. 86–91. Aristej. Maribor. 
66 Feyerabend, Paul: Teze za anarhizem (2001). V: Analiza, časopis za kritično misel. Številka 1–

2, leto V. Str. 135–139. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti. Ljubljana. 
67 Feyerabend, Paul: Proti metodi (1999). Studia humanitatis. Ljubljana.  
68 Whorf, Benjamin Lee: Jezik, misao i stvarnost (1979). Biblioteka XX. vek. Bigz. Beograd. 

 



54 

 

približnega (Whorff 1979; 27–28). Whorff poleg tega trdi še, da so tudi kulturne 

norme in norme vedenja povezane z jezikovnimi obrazci (Whorf 1979, 102).  

 

Po tem stališču naravni jeziki poskrbijo za latentne klasifikacije stvarnosti in 

določajo naš odnos do sveta. To v določeni meri nedvomno drži, težava pa je, ker 

Feyerabend to misel razširi: tudi znanstvene teorije (in brez škode bi lahko dodali, 

vsi drugi miselni sistemi in slogi – vključno s filozofijo in njenim poučevanjem) 

se obnašajo kot naravni jeziki (Feyerabend 1999, 261). Če je sedaj res, da miselni 

sistemi in slogi dogodke dobesedno oblikujejo, tedaj ljudje v nekem kontekstu 

svet vidijo in dojemajo v skladu z danimi sistemi in slogi. Če je hkrati res, da se to 

izraža na vseh področjih človeškega delovanja in dojemanja sveta, tedaj kontekst 

oskrbi ljudi s »koherentno življenjsko obliko« (prav tam, 274). Ampak ali potlej ne 

drži, da smo izgubili možnost raziskovanja vsakdanjih prepričanj in podmen, s 

tem pa tudi možnsost filozofiranja?  

 

Feyerabend na podlagi te logike v 17. poglavju knjige Proti metodi naniza 

naslednje trditve: (1) Jeziki in obrazci reagiranja, ki jih jeziki vsebujejo, niso zgolj 

instrumenti za opisovanje dogodkov (dejstev), temveč so hkrati tvorci dogodkov 

(dejstev, stanja stvari). To nadalje pomeni, da (2) gramatika jezikov vsebuje 

kozmologijo, vseobsegajoč nazor oziroma pogled na svet, družbo in človeka, ki 

vpliva na mišljenje, obnašanje in opazovanje. Pri tem se (3) kozmologija jezika 

izraža tako manifestno kot prikrito, tj. v klasifikacijah, ki niso manifestne. (4) 

Prikrite klasifikacije se zaradi njihove narave prej doživljajo kot pojmujejo. (5) 

Poleg tega prikrite klasifikacije ustvarjajo nezavedne odpore do zelo drugačnih 

stališč oziroma pogledov na svet. Od tod sledi [6], da če imamo skupne dražljaje 

in drugačne sistemske klasifikacije, bo naš perceptivni aparat proizvedel objekte, 

ki jih ni mogoče enostavno primerjati (prav tam, 259–327).  

 

Feyerabend torej zagovarja zelo krepko teorijo vloge konteksta v človeškem 

življenju: kontekst skoraj popolnoma določa, oblikuje posameznika in njegove 

dejavnosti – vključno z znanostjo, vzgojo itd.  
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Težave te zastavitve so dejstvene (epistemološke) in najstvene. Glede dejstev bi 

lahko rekli, da so vselej bili posamezniki, ki so bili sposobni na dejstva in moralo 

družbe, v kateri so bili vzgojeni, pogledati drugače od večine. V Stari Grčiji, kot 

smo videli zgoraj, so celo izumili kritično držo, torej držo, ki je od danega 

konteksta relativno neodvisna. Kontekst potemtakem posameznika ne določa v 

celoti. Njegov vpliv je močan, a ne tako kot meni Feyerabend; navsezadnje je 

mogoče ločiti dobre (resnične ali vsaj resničnejše) teorije od očitno napačnih, kar 

ljudje tudi počnejo. Glede najstva pa se zastavlja vprašanje, kako oceniti prednosti 

enega konteksta pred drugim, glede na kakovost življenja ljudi, ali kako lahko 

ločimo (demarkiramo) dobra prepričanja od slabih v moralnem in političnem 

pomenu. Feyerabendov odgovor je v obeh primerih kategoričen: ne moremo. 

Tako vsaj trdijo njegovi najboljši interpreti in kritiki; denimo Lakatos69. Po 

Lakatosu, ki se sicer zanima zlasti za epistemološko vprašanje, so imena, kot so 

skepticizem, epistemološki anarhizem in kulturni relativizem »sinonimi za tok 

razmišljanja, ki sega nazaj do antičnega skeptika Pirona in ima danes glavnega 

zagovornika [prav] v Paulu Feyerabendu […]. Če sledimo skeptikom, je problem 

demarkacije nerešljiv. Razlog je zelo enostaven: demarkacijska linija ne obstaja. 

Epistemološko rečeno, vse teorije so enakopravne. Skepticizem smatra, da so 

znanstvene teorije zgolj še ena družina prepričanj, njihov rang je enak tisoč 

drugim družinam različnih prepričanj. Nobena od teh družin – ali sistemov – nima 

nič bolj prav kot druga, vendar imajo nekatere več moči.« (Lakatos 1999, 25) 

 

Antropološka metoda je prav posledica zavračanja demarkacije, saj če ne 

premoremo neodvisnih meril za oceno moralnih in spoznavnih vprašanj, je 

antropološki pristop pri spoznavanju drugih in drugačnih koherentnih življenjskih 

oblik edino, kar preostane. Ali kot pravi Feyerabend: »Ko antropolog najde 

ključne ideje, jih poskuša razumeti. To se dogaja točno tako kot učenje maternega 

jezika in tudi učenje jezika posebnega poklica, ki mu prinaša dohodek. Ideje 

                                                 
69 Lakatos, Imre: Lectures on Scientific Method (1999). V: For and against method: including 

Lakatos´s lectures on scientific method and the Lakatos-Feyerabend correspondence. Str. 19–109. 

The University of Chicago Press. Chicago. 
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internalizira tako, da njihove povezave čvrsto vtisne v svoj spomin in reakcije in 

jih lahko poljubno interpretira.« (Feyerabend 1999, 287)  

 

Poanta je skratka ta – na tem mestu se Feyerabend skliče na antropologa E. 

Evansa-Pritscharda – da mora biti drugačna družba prisotna v samem antropologu 

(prav tam). Nikakor pa ni dovoljeno novo pridobljene predstave logično 

rekonstruirati. Antropologa bi namreč takšen postopek priklenil na znano 

ideologijo. S tem bi si preprečil dostop do razumevanja neznane ideologije, ki jo 

raziskuje. Ko antropolog konča proučevanje, nosi v sebi svojo in proučevano 

družbo. Šele sedaj se lahko loti primerjave in ugotavljanja, ali lahko način 

mišljenja domorodcev reproducira v evropskih terminih ali pa to ni mogoče, ker 

poseduje domorodski način razmišljanja neko sebi lastno logiko (prav tam 1999, 

288).  

 

Toda v Feyerabendovem sklicevanju na antropološko metodo opazovanja z 

udeležbo obstajajo težave, kot smo razvili v članku Analiza Feyerabendove 

argumentacije antropološke metode kot pravilne metode za poučevanje ustroja 

znanosti. Prva je že ta, da Feyerabendovo navajanje Evans-Pritcharda ni dosledno.  

 

Adam Kuper v knjigi Antropologija in antropologi70 pravi, da je Evans-Pritchard 

razvil tezo o družbeni relativnosti v tretjem poglavju knjige Ljudstvo Nuer71. 

Ampak k temu doda, da si je Evans-Pritchard idejo o relativnosti sposodil pri 

tedanji fiziki. Tretje poglavje knjige Ljudstvo Nuer namreč predstavlja most med 

raziskovanjem vpliva ekoloških razmerij na politične in druge institucije ter 

raziskovanjem vpliva družbene strukture na konceptualizacijo ekoloških razmerij 

(Evans-Pritchard 1993, 119). Iz tega ne sledi, da bi bil Evans-Pritchard radikalen 

relativist, kot meni Feyerabend.  

 

                                                 
70 Kuper, Adam: Anthropology and Anthropologists (1996). The Modern British School. 

Routledge. London – New York.  
71 Evans-Pritchard, Edward Evan: Ljudstvo Nuer: Opis načinov preživljanja in političnih institucij 

enega izmed nilotskih ljudstev (1993). Studia humanitatis. Ljubljana.  
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Veliko ustrezneje se zdi postaviti Evans-Pritchardov relativizem v kontekst 

antropoloških razprav v 50-ih in 60-ih letih 20. stoletja. V predavanju z naslovom 

Socialna antropologija: preteklost in sedanjost72 lahko razberemo, da so bila 50. 

leta 20. stoletja na področju antropologije zaznamovana s prevlado 

funkcionalistične metode, ki je svojo moč črpala iz zahteve po dolgotrajnem 

terenskem delu in v zavračanju zgodovine. Istočasno so obstajali trendi, da bi 

socialno antropologijo v klasifikaciji znanosti uvrstili v naravoslovne znanosti, kar 

bi pomenilo, da je njena naloga iskanje trdnih zakonov. Prav to je bilo tisto, kar je 

Evans-Pritchard zavračal. Po njegovem bi morala socialna antropologija iskati 

vzorce družbene strukture in se pri tem nasloniti na metode sodobne zgodovine, 

denimo zgodovine, kakršno je razvila francoska šola Annales.  

 

Kaj potemtakem dela antropolog po Evans-Pritchardu? Najprej preživi nekaj 

mesecev na terenu pri nekem »primitivnem« ljudstvu. Nauči se jezika. Nauči se 

misliti in občutiti kot ljudje, pri katerih živi. Ko se vrne s terena, pridobljeno 

izkustvo znova oživi in ga kritično ovrednoti v skladu s pojmovnimi kategorijami 

in merili lastne kulture ter v luči teorije, s katero razpolaga. Rečeno drugače: eno 

obliko kulture prevaja v drugo. To še ni vse. Naslednji korak je odkrivanje 

strukturne ureditve proučevane družbe, iskanje pravilnosti, s katerimi bo dano 

družbo v celoti uvidel. S tem ta družba ni več razumljiva le na ravni zavesti 

njenega pripadnika, temveč postane razumljiva sociološko. Antropolog torej 

poskuša odkriti vzorce strukture družbe. A tudi to še ni vse. Naslednji korak se 

nanaša na primerjavo vzorcev različnih družb in izdelavo tipologije oblik. Vse to 

pomeni, da delo antropologa sestoji iz treh nivojev abstrakcije (Evans-Pritchard 

1983, 55–57). Evans-Pritchard k temu doda, da primerjave in klasifikacije vedno 

obstajajo, četudi včasih implicitno. Tako zgodovina kakor socialna antropologija 

ne bi bili mogoči brez merila, na osnovi katerega so primerjave šele možne, četudi 

predstavlja to merilo lastna kultura.  

 

                                                 
72 Evans-Pritchard, Edward Evan: Socijalna antropologija: prošlost i sadašnjost (Predavanje 

»Maret«) (1983). V: Socijalna antropologija. Biblioteka XX. vek (59). Prosveta. Beograd.  
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Glede tega je zanimiv članek Antropologija in zgodovina73 iz leta 1961. Evans-

Pritchard v njem najprej izrazi nezaupanje do empatije (vživljanja) v imenu 

razumevanja kategorij ljudi iz drugih obdobij zgodovine. To pomeni, da je bil 

Evans-Pritchard do vživljanja, ki mu Feyerabend pripiše metodološki status, 

dejansko precej skeptičen. Na podobno skepso bi naleteli tudi ob vprašanju 

medkulturne neprevedljivosti terminov, na katero stavi Feyerabend: »Če se naša 

sedanja kultura ne bi ujemala z vsemi drugimi kulturami in če temeljna 

psihologija ne bi bila skupna vsem ljudstvom, potem ne bi niti zgodovinarji, ki se 

ukvarjajo z ljudstvi iz davnih časov in krajev, niti antropologi, ki živijo pri 

primitivnih ljudstvih, imeli možnost razumeti teh kultur. Manjkale bi jim 

kategorije, s katerimi bi opisali svoja opažanja, npr. pravo, vera, ekonomija itd., ki 

jih je resda občasno treba raztegniti, da bi bile uporabne.«  (prav tam, 188)  

 

Evans-Pritchard torej nikoli ni napravil koraka, zaradi katerega bi mu lahko 

pripisali radikalni relativizem. Največ, kar lahko rečemo je, da je zagovarjal 

nekakšen blagi relativizem. Z besednjakom Marvina Harrisa74 bi utegnili reči, da 

se Evans-Pritchard nikoli ni spustil tako daleč, da bi pretirano poudarjal 

zanesenjaške in iracionalne sestavine človeškega življenja. Nikoli ni bil do te 

mere navdušen nad raznolikostjo vzorcev, da bi iskal divergentne in neprimerljive 

dogodke. Prav tako ni na vse pretege poudarjal notranjega, subjektivnega pomena 

izkustva, v imenu katerega bi izključeval objektivne relacije in historični 

determinizem kot tak (Harris 1972, 2).  

 

Feyerabendova domneva, da je mogoče na osnovi antropoloških raziskovanj 

utemeljiti relativizem, tako ne drži. Med samimi antropologi ni o tem nikakršnega 

soglasja. Njegovo sklicevanje na dosežke antropologije je zato tendenciozno  

(Adam 2000, 230–233). 

 

                                                 
73 Evans-Pritchard, Edward Evan: Antropologija i  istorija (1983). V: Socijalna antropologija. 

Biblioteka XX. vek (59). Prosveta. Beograd. 
74 Harris, Marvin: The Rise od Anthropological Theory, A History of Theories of Culture (1972). 

Routledge & Kegan Paul. London. 
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To ni edina težava Feyerabendovega epistemološkega anarhizma, ki stavi na 

antropološko metodo. Feyerabend namreč to metodo uvede samo zato, da z njo 

nasprotuje idealu, h kateremu je usmerjeno tudi poučevanje filozofije v gimnaziji, 

to pa je kritičen, svoboden, avtonomen posameznik. V tekstu Kritika 

Feyerabendovega relativizma smo zapisali, da od dijaka, ki konča gimnazijo, 

pričakujemo, da se ne bo preprosto čim dražje prodal na trgu delovne sile in za 

vselej poniknil v sfero zasebnosti, temveč da bo (idealno gledano) dejavno 

sodeloval pri razumnem reševanju zadev, ki so stvar vseh ali vsaj zadev, ki se 

nanašajo na interesno skupino, katere član je. Pričakujemo, da bo soodločal in 

iskal najboljše rešitve tekočih kratkoročnih in dolgoročnih problemov, da bo o 

njih znal nepristransko, kritično razmisliti in ne bo uveljavljal le ožjih zasebnih 

interesov, kakršni koli ti že so. Zapisanost takšnemu idealu zato predpostavlja (1) 

obstoj neke obče razumnosti; (2) da jo lahko dijaki dosežejo (usvojijo, 

ponotranjijo) v izobraževalnem procesu in (3) da je takšna razumnost neko obče 

dobro, nekaj zaželenega. Kadar torej govorimo o pomembnosti filozofiranja (in 

razvijanja kritičnega mišljenja), ne mislimo nič drugega, kakor to, da je dobro biti 

razumen in da je takšno, občo razumnost mogoče razvijati v okviru vzgojno-

izobraževalnega sistema.  

 

Feyerabend se temu jasno zoperstavi. S tem se v bistvu zoperstavi tudi zgoraj 

omenjenemu idealu razumnosti in pojmovanju poučevanja v njenem imenu. 

 

V knjigi Spoznanje za svobodne ljudi75 pravi, da v »svobodni družbi državljan 

uporablja merila tradicije, ki ji pripada; uporablja merila Hopijcev, če je 

Indijanec Hopijec; fundamentalistična protestantska merila, če je pripadnik sekte 

fundamentalistov; starojudovska merila, če hoče oživiti starojudovsko tradicijo; 

fašistična merila, če mu je bližji fašizem; potem obstajajo posebne skupine, 

recimo žensko gibanje, gibanje homoseksualcev, ekološke skupine in podobno. 

Seveda vse te skupine potrebujejo znanja, da bi lahko svoja merila pravilno 

uporabile – toda 'epistemski kriteriji', ki odločajo, kaj velja za znanje in kaj ne, so 

kriteriji te tradicije in ne kriteriji obstrancev. Jasno je tudi, da se ljudje učijo in 

                                                 
75 Feyerabend, Paul (2007): Spoznanje za svobodne ljudi. Krtina. Ljubljana. 



60 

 

prevzemajo ideje od drugih ljudi in drugih tradicij – toda tudi ta proces je odvisen 

od meril učečih.« (Feyerabend 2007, 13–14) 

 

Merila, ki imajo po Feyerabendu edino legitimnost so merila posamezne tradicije 

v njenem trenutnem zgodovinskem razvoju, torej merila, ki so zgolj relativna. S 

tega zornega kota je zanj razumnost preprosto »ujemanje z določenimi splošnimi 

pravili in merili« (prav tam, 25), ki so vselej kontekstualna, vselej stvar tradicije.  

 

Zanj je, kot smo videli, tudi znanost le ena izmed tradicij. Vprašljivo se mu zdi, da 

mnogi ljudje povsem nekritično sprejemajo dognanja znanosti. Slednje je sicer res 

pogosto vredno kritike, toda Feyerabend verjame, da niso znanstvena dognanja 

nič boljša od dognanj drugih tradicij. Kar zadeva spoznanje resnice je to zelo 

sporna trditev.  

 

Ključno težavo Feyerabendove pozicije vidimo v dejstvu same kritike znanstvene 

racionalnosti. Od kod namreč Feyerabend sploh kritizira zaupanje v znanost? Od 

kod nekdo, ki zagovarja zgolj obstoj tradicij in odvisnost vseh meril ter norm od 

teh tradicij, izreka univerzalne sodbe? Če bi bil dosleden in zvest svoji lastni 

poziciji, tega ne bi mogel. Iz zgornjega navedka namreč sledi, da tega ne more 

narediti, razen če se postavi na stališče, od koder lahko razumnost, kot jo pripisuje 

znanosti, kritično ocenjuje. V knjigi Spoznanje za svobode ljudi se na takšno 

pozicijo dejansko postavi, le da ji ne pravi epistemološki anarhizem, temveč 

demokratični anarhizem. Šele z vidika demokratičnega anarhizma potemtakem 

kritizira zagovornike znanstvene razumnosti, ki »gledajo na pohabljanje duš naših 

otrok, ki se iz dneva v dan prakticira v naših šolah, in […] s sadističnim 

zadoščenjem pozdravljajo spreminjanje živahnih, domiselnih, krasnih, čudovito 

nadarjenih otrok človeškega rodu v blede kopije 'racionalnosti' njihovih 

učiteljev.« (prav tam, 199) 

 

Na tej točki postane njegova kritika znanstvene razumnosti moralno-politična. 

Zahteva ločitev znanosti od države, ker je to edino zagotovilo za enakopraven 

položaj vseh tradicij in varovanje vsake med njimi pred vsemi drugimi. A prav to 
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je protislovno. Če namreč pravimo, da je potrebno tradicije varovati drugo pred 

drugo, smo s tem izrekli neko univerzalno sodbo – v tem primeru normo, moralni 

napotek, ki naj velja za vse tradicije. Torej sodbo z vidika univerzalnega 

demokratičnega anarhizma. Če sprejmemo, da univerzalna norma po definiciji ne 

more biti odvisna oziroma relativna od posamezne tradicije, smo relativizem 

izgubili.  

 

Feyerabendovo sklepanje zaide v dobro znano protislovje argumenta moralnega 

relativizma za strpnost. Enostaven prikaz te protislovnosti smo predstavili v 

članku Problem moralnega relativizma76, kjer smo se oprli na knjigo Neila Levyja 

Moralni relativizem77.  

 

Argument moralnega relativizma za strpnost je videti takole (Levy 2002, 58): 

1. Ker je moralni relativizem resničen (neodvisno moralno merilo ne 

obstaja), nimamo razloga misliti, da so ena moralna prepričanja bolje 

upravičena kakor druga. 

 

2. Zato bi bilo narobe, če bi poskušali svoja moralna prepričanja vsiliti 

drugim.  

 

     Torej: 

     [3] Moralni relativizem ni le resničen, je tudi edina strpna in moralno pravilna 

pozicija. 

 

Argument je očitno protisloven. Tudi če njegove premise sprejmemo (kar je več 

kot dvomljivo glede na to, da je tudi prva premisa univerzalna znanstvena trditev), 

je sklep neko absolutno moralno pravilo, ki ga velja priporočiti vsem ljudem na 

svetu – merilo, ki je pravilno in objektivno. Zakaj bi se sicer Feyerabend zanj 

sploh zavzemal? Toda prva premisa argumenta zanika obstoj vsakršnega 

absolutnega in objektivnega merila. Celoten argument je torej protisloven in 

neveljaven, zato – po merilih razuma – nimamo razloga, da bi vanj verjeli.  

 

                                                 
76 Adam, Andrej: Problem moralnega relativizma (2005). V: Slovenščina v šoli. Letnik X, št. 1. 

Str. 11–19. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana.  
77 Levy, Neil: Moral Relativism: A Short Introduction (2002). Oneworld Publications. Oxford 

England. 
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Problem je, ker takšna kritika Feyerabenda ne gane: »Končno vodi ideja, da imajo 

reči določene lastnosti in da ne živimo v paradoksnem svetu, do merila 

konsistentnosti: teorije s protislovji je treba izločiti iz znanosti. To dozdevno 

docela temeljno merilo, ki se ga racionalisti oklepajo z istim verskim 

navdušenjem kot katoliki dogme o brezmadežnem Marijinem spočetju, izgubi 

svojo avtoriteto, brž ko odkrijemo, da obstajajo dejstva, kjer njihov edini 

adekvatni opis vsebuje protislovje, in da so nekonsistentne teorije plodne ter 

zlahka uporabljive, medtem ko poskus, da bi jih napravili neprotislovne, pogosto 

vodi k nekoristnim in neokretnim monstrumom.« (Feyerabend 2007, 72–73) 

 

Feyerabend se skratka posmehuje racionalistični kritiki, da so njegovi argumenti 

protislovni, in odgovarja: ja, pa kaj potem! Ampak vsi vemo, da je, ko enkrat 

izključimo načelo neprostislovnosti, možno prav vse. Feyerabend se sicer 

posmehuje tudi temu opozorilu in pravi, da nikakor ne dopušča vsega, temveč le 

tisto, za kar se odločijo posamezne tradicije. Toda ta romantični pogled ga pahne 

v propagando, ki bi je bil vesel sleherni fundamentalist: 

 

»Medtem ko lahko starši odločajo o religiozni vzgoji svojih otrok, pa v primeru 

znanosti takšne svobode ni: fizika, astronomija, zgodovina […] se morajo 

poučevati; ni jih mogoče nadomestiti z magijo, astrologijo ali s študijem legend. 

Celo cerkve, ki so nekdaj s sklicevanjem na božjo besedo brzdale znanstveno 

megalomanijo, se zdaj trudijo ujeti zvezo in vodenijo svoje sporočilo, samo da ne 

bi postale nepriljubljene.« (prav tam, 97)  

 

Še poslastica (seveda zopet za fundamentaliste), ki jo Feyerabend zapiše v 

opombi: »Razvojni nauk, na primer, se na mnogih šolah predava kot dejstvo, tj. 

natanko tako kot prej nauk o stvarjenju. Ne teoretiki znanosti, ki so sploh v skrbeh 

za svoj ugled pri znanstvenikih, temveč državljanske iniciative so v Kaliforniji 

uveljavile manj dogmatične formulacije.« (prav tam)  

 

Kdor si je ogledal dokumentarni film Jesus Camp, ki govori o širjenju 

fundamentalističnega protestantizma v ZDA in prikazuje srhljivo indoktrinacijo 
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otrok, bo soglašal, da je v tem primeru dogmatična in nemoralna iniciativa 

državljanov in ne razvojni nauk. Podobno poudarja tudi R. Dawkins v knjigi Bog 

kot zabloda78.  

 

Da ne bomo ostali na ravni posameznih primerov, navedimo Deweyjeve besede o 

tem, kakšno upanje polaga razsvetljenska (racionalistična) tradicija v 

izobraževanje znanosti: 

 

»Naše posebno nagnjenje k prenagljenemu sprejetju trditve in naš odpor do 

zadržanja sodbe sta znak, da se po naravi nagibamo k skrajšanju procesa 

preverjanja. Zadovoljni smo s površinskimi in takojšnjimi kratkovidnimi 

aplikacijami. […] Znanost predstavlja zaščito v boju zoper ta naravna nagnjenja in 

zla, ki iz njih izhajajo.« (nav. po: Matthews 2006, 344)79  

 

To kaže, da znanosti, filozofije in razumnosti – kljub anomalijam, na katere nas 

Feyerabend upravičeno opozarja – ne moremo umestiti v množico dogmatičnih 

tradicij, saj nastopajo prej kot branik pred njimi, kot univerzalna racionalna 

tradicija.  

 

Zgoraj smo videli, da je po radikalni verziji zgodovinskega pristopa pravi pouk 

filozofije povezan z vživljanjem v tisto, kar se učimo, saj lahko le tako dosežemo 

razumevanje. Po tej logiki se je preprosto potrebno nekako vživeti v vsebine in 

vprašanja, ki so jih mislili in o katerih so razpravljali v posameznih zgodovinskih 

obdobjih. Treba se je vživeti v duh časa. Analogija z antropologijo naj bi 

poskrbela za lažje razumevanje pomena tega vživljanja. Toda kritika antropološke 

metode je pokazala vsaj to, da je treba nekatere dosežke človeškega rodu, na 

primer grško razumevanje filozofije, sodobno filozofijo, znanost (v kolikor se ni 

podredila ustvarjanju presežne vrednosti) itd. razumeti kot občo dediščino 

človeštva. V kolikor sprejmemo, da je kritična razprava in potemtakem tudi 

                                                 
78 Dawkins, Richard: Bog kot zabloda (2007). Modrijan. 
79 Matthews, Michael R.: Teaching Science (2006). V: A Companion to the Philosophy of 

Education. Str. 342–353. Uredila Randall Curren. Blackwell Publishing.  
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kritično preverjanje teorij predhodnikov takšna obča dediščina, smo s tem dobili 

orodje ali osnovne kategorije, ki omogočajo razumevanje tudi drugih pojavov, 

hkrati pa ne implicirajo feyerabendovskega vživljanja kot pogoja razumevanja. 

Vživljanje v zadeve drugih je mogoče le, ker smo vsi pripadniki istega človeška 

rodu, s čimer dajemo vživljanju drugačen pomen kot krepki kontekstualisti, ki 

enačijo vživljanje in razumevanje, kot smo videli zgoraj. Toda vživeti se v nek 

kontekst ne implicira, da razumemo življenje v tem kontekstu. Vživljanje je tako 

širši pojem kot razumevanje.  

  

Glede na kritiko antropološkega razumevanja vživljanja v kontekst (vsaj 

Feyerabendovo) se zdi, da se zagovorniki zgodovinskega pristopa pri nas, torej 

zagovorniki njegove radikalne različice, ki stavi na prikaz zgodovinskega razvoja 

filozofije od Talesa do danes kot edini možen način poučevanja filozofije, preveč 

odprejo nevarnosti padca v relativizem, ki je protislovna pozicija. 

 

2.3.3 Zgodovinski pristop in avtoritarni elitizem  
 

Kaj pa, če bi se zagovorniki radikalnega zgodovinskega pristopa uprli rekoč, da 

jim nikakor ne moremo pripisati protislovij relativistične pozicije? Takšen upor je 

pravzaprav verjeten. Toda tedaj jim moramo pripisati vsaj sposobnost ločevanja 

med dobrimi in slabimi načini poučevanja filozofije. Rečeno drugače, v nasprotju 

s Feyerabendom predpostavljajo neko demarkacijo. To bi pomenilo, da še vedno 

ne razumemo njihovega krepkega kontekstualizma in ne vemo, kako sta po 

njihovem povezana razumevanje in vživljanje.  

 

Pri nadaljnjem raziskovanju tega vprašanja si lahko pomagamo s članki Imreta 

Lakatosa: Problem ocene znanstvenih teorij: trije pristopi80; Predavanja o 

znanstveni metodi; Falsifikacija in metodologija znanstvenih raziskovalnih 

programov81; Zgodovina znanosti in njene racionalne rekonstrukcije82.  

                                                 
80 Lakatos, Imre: The problem of appraising scientific theories: three approaches 1978 (1997). V: 

Mathematicst, science and epistemology. Philosophical Papers Volume 2. Str. 107–120. 

Cambridge University Press.  
81 Lakatos, Imre: Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes (1970). V: 

Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the growth of Knowledge. Str. 91–196. Cambridge 

University Press. 
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Lakatos v svojih tekstih običajno opravi kratko primerjavo med različnimi in 

rivalskimi logikami raziskovanja. Tukaj nas zanima njegova analiza elitizma ali 

avtoritarnega elitizma. 

 

Osnovna razlika med elitizmom in relativizmom ali metodološkim anarhizmom 

Paula Feyerabenda je ta, da elitizem verjame v demarkacijo med dobrimi in 

slabimi znanstvenimi teorijami (oziroma predlogi na drugih področjih, torej med 

dobrim in slabim poučevanjem, v kolikor pristanemo na širšo aplikacijo 

Lakatosevih idej). Toda čeprav pristaja na demarkacijo, zavrača jasna, trajna in 

logično podprta merila demarkacije. Edina merila, ki veljajo, so odvisna od 

samovolje znanstvenikov (razsodišča modrih mož), ki v posameznih primerih 

odločajo o sprejemljivosti posameznih idej ali ljudi. Rečeno drugače, merila 

demarkacije so stvar privilegirane elite, ki poseduje neko posebno, tacitno 

vednost. Predstavniki te pozicije na področju filozofije znanosti so T. Kuhn, M. 

Polanyi in R. Merton.  

 

Avtor ideje o tacitni vednosti je Michael Polanyi v knjigi Tacitna razsežnost83. 

Izhodišče knjige je teza, da v resnici vemo več, kot mislimo ali izrazimo (Polanyi 

1983, 4). Primer je prepoznanje obraza v milijonski množici drugih obrazov. 

Običajno ne moremo ubesediti, kako prepoznamo obraz (prav tam). Po njegovem 

to težavo zadovoljivo razloži gestalt psihologija: neko fiziognomijo prepoznamo 

zato, ker smo zmožni integrirati dele fiziognomije, čeprav samih delov nismo 

sposobni identificirati. Polanyiejva analiza spoznanja je tesno povezana s tem 

odkritjem gestalt psihologije, je nekakšna aplikacija spoznanj gestalt psihologije 

na aktivno oblikovanje izkustva in spoznanja. Oblikovanje oziroma integracija je 

v bistvu tacitna moč, s katero pridobimo spoznanje. Polanyi torej strukturo 

gestalta spremeni v logiko tacitnega spoznanja, ki velja za vsako spoznanje – tako 

praktično kot teoretično, tako za vedeti kako kot vedeti kaj (prav tam, 6–7).  

                                                                                                                                      
82 Lakatos, Imre: History of science and its rational reconstructions 1978 (1999). V: The 

methodology of scientific research programmes. Str.: 102–138. Philosophical Papers Volume 1. 

Cambridge University Press. Primerjaj tudi slovenski prevod: Lakatos, Imre: Zgodovina znanosti 

in njene racionalne rekonstrukcije (1984). V: Časopis za kritiko znanosti. Št.: 64/65, leto 1984. Str. 

17–51. Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor in Ljubljana. 
83 Polanyi, Michael: The Tacit Dimension (1983). Peter Smith. Gloucester, Mass.  
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Eden izmed primerov, s katerim Polanyi ilustrira tacitno znanje, je eksperiment 

Lazarusa in McClearya, ki sta poskusne osebe izpostavila velikemu številu 

nesmiselnih zlogov, ob določenih zlogih pa še električnemu šoku. Osebe so kmalu 

pokazale očitne simptome: ob določenih zlogih so šok pričakovale, toda med 

pogovorom tega niso znale razložiti (prav tam, 7–8). Temeljna struktura tacitne 

vednosti je sestavljena iz dveh sestavin, ki ju Polanyi imenuje dva termina tacitne 

vednosti. V eksperimentu je zlog, ki ga spremlja šok, prvi termin, sam šok, ki 

sledi, pa drugi termin. Ko se je oseba naučila povezati oba termina, je zvok izzval 

pričakovanje šoka, toda ubeseditev te asociacije je bila potlačena. Vednost je 

ostala tacitna (prav tam, 9), kljub temu pa je vzpostavila pomensko relacijo med 

terminoma (prav tam, 13).  

 

Po Polanyiju je tacitna vednost v vsakem znanju že predpostavljena, mu že 

predhodi. Celo konstrukcija matematične teorije je po njegovem mogoča le, če se 

opira na predhodno tacitno vednost. Enako velja za katerokoli drugo teoretsko 

spoznanje: prepoznavanje teoretskih problemov je mogoče šele, ko je teorija 

ponotranjena in velikokrat uporabljena pri interpretaciji izkustva (prav tam, 21).  

 

Skratka, kot pravi Lakatos, kadar gre za odločanje, katera teorija ali praksa je 

boljša, se moramo za desetletja usesti k nogam velikega učitelja, ki poseduje 

takšno vednost (Lakatos 1999, 29). To velja za vsa področja, vključno z 

znanostjo, filozofijo in izobraževanjem. Znanje, na katerem koli področju mora 

biti ponotranjeno (vanj se moramo vživeti) in velikokrat uporabljeno pri 

interpretaciji izkustva. Brez vživljanja in razumevanja, ki ga zagovarja tudi 

zgodovinsko poučevanje filozofije, ne moremo govoriti o pravem pouku, stvar nas 

ne bo primerno, dovolj globoko zagrabila.  

 

S tega zornega kota je zgoraj prikazan zagovor zgodovinskega poučevanja 

filozofije oblika avtoritarnega elitizma. Predpostavlja uvid na temelju tacitne 

vednosti, le-ta pa je sila, ki oblikuje izkustvo. Po tej logiki brez vživljanja v dano 

tradicijo oblikovanja izkustva (ali vživljanja v kontekst) nimamo pravega 
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razumevanja (ne pridobimo si pravilno oblikovanega gestalta), temveč le nek 

obžalovanja vreden približek.  

 

Poudarimo, da naša kritika tacitnosti in s tem kritika zagovora zgodovinskega 

pristopa k poučevanju filozofije ne temelji na zanikanju vsakršne vloge 

kontekstualnosti in vživljanja. Upoštevanje konteksta je gotovo pomembno, še 

več, njegovo neupoštevanje bi bilo preprosto nerazumno in nekritično. O tem 

govorijo tako Popper v predavanju Mit o okvirju84, kot drugi številni filozofi in 

filozofi vzgoje. Matthew Lipman v knjigi Mišljenje v vzgoji, v kontekstu razprave 

o kritičnem mišljenju, predlaga naslednjo opredelitev tega pojma: kritično 

mišljenje je »vešče, odgovorno mišljenje, ki spodbuja dobro presojo, ker 1) 

temelji na kriterijih, 2) je samokorigirajoče, 3) je občutljivo na kontekst« (Lipman 

2003, 211–12).85  

 

Za nameček tudi problemski pristop k poučevanju filozofije – kot bomo videli že 

v naslednjem poglavju, ko bomo obravnavali Kanta in Russella – prav tako 

predpostavlja vživljanje v kontekst; le da tokrat vživljanje v argumentirano, 

intelektualno razpravo. Marjan Šimenc to lepo izrazi v Didaktiki filozofije: 

»Podobno je s filozofijo. Najlažje dobimo občutek zanjo, če vidimo, kako je vpeta 

v vsakdanje življenje ljudi, in če smo sami vključeni v filozofsko prakso.« 

(Šimenc 2006, 15)  

 

Priznati torej velja, da ima vživljanje pomembno vlogo pri razširjanju razumskih 

zmožnosti mladine, kar bi potrdil tudi Peter Caldwell v tekstu Filozofiranje in 

poučevanje filozofije86, dostopnemu tudi slovenskemu učitelju: »Prvič, tako kot 

verjamem, da je treba delati filozofijo, se pravi samostojno filozofirati, da bi lahko 

razumeli dela prejšnjih ˝ustvarjalnih˝ in ˝izvirnih˝ filozofov in da bi lahko sledili 

njihovim argumentom ter se ukvarjali z njihovimi idejami, tako sem tudi 

                                                 
84 Popper, Karl: The Myth of the Framework (1997). V: Karl R. Popper: The Myth of the 

Framework: In defence of science and rationality. Str. 33–64. Routledge. 
85 Prevedeno po: Rupnik Vec, Tanja in Kompare, Alenka: Kritično mišljenje v šoli: Strategije 

poučevanja kritičnega mišljenja (2006). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana.  
86 Caldwell, Peter: Filozofiranje in poučevanje filozofije: problemi. Teorija in praksa poučevanja 

filozofije (1995). V: Filozofija na maturi 2-3 1995. Str. 30–37. Republiški izpitni center. 

Ljubljana.  
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prepričan, da je treba aktivno filozofirati, da bi resnično razumeli zgodovino 

filozofije. Tako lahko koristno kontrastiramo dve vrsti pristopa k poučevanju 

zgodovine filozofije.« (Caldwell 1995, 31–2) 

 

Tudi če ločimo problemski in zgodovinski pristop, prvemu ne moremo pripisati 

zanemarjanja kontekstualnosti (na to ne pristaja niti sam) in prav tako ne 

neupoštevanja vživljanja (v pomenu vaja dela mojstra oziroma dejavnosti 

filozofiranja). V resnici je ravno nasprotno: samo delanje filozofije (v kontekstu 

problemskega pristopa) se pokaže kot pogoj vzgoje zrelih posameznikov, v 

kolikor kritično misli kontekst vsakdanjega in samoumevnega mišljenja ter 

vživetost vanj, hkrati pa predlaga vživljanje v samo kritičnost in spreminjanje 

konteksta. 

 

Vprašanje, ki se torej postavlja, je vprašanje razumevanja in omejitve vloge ali 

vpliva konteksta, kakor tudi pomena pojma kritičnega mišljenja, k čemur se bomo 

vrnili v naslednjih delih naloge, kjer bomo videli, da kontekst (družbena struktura 

in vsakdanje mišljenje) tudi preprečuje kritično mišljenje.  

 

Težava avtoritarnega elitizma je, ker v imenu vživljanja in na podlagi tacitne 

vednosti opušča jasna merila za oceno tradicij, torej merila, ki bi nam povedala, v 

katere tradicije se je sploh vredno vživeti. Merila uporabljamo zato, ker želimo 

vedeti, katera misel, teorija, praksa je boljša ali si bolj zasluži, da jo sprejmemo. 

Zgodovinski pristop k poučevanju filozofije pa, če sledimo Lakatosu, dopušča 

ločevanje misli, teorij in praks, vendar ne na osnovi meril. Ločevanje je lahko zato 

povsem subjektivno, odvisno od samovolje, avtoritete tistih, ki so na pozicijah, s 

katerih lahko odločajo. Ločevanje se tako ne izvaja na podlagi neosebnih, 

objektivnih in javno priznanih meril, temveč na osnovi okusa, dolgoletne prakse 

in drugih dejavnikov, ki so posledica socializacije (vživljanja) v neko misel, 

teorijo ali prakso. Vse, kar nam po tej logiki preostane, je vživeti se v tradicijo, jo 

sprejeti za svojo in se odločati na podlagi meril te tradicije, ki pa niso neodvisna 

in posplošljiva merila razumnosti. 
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Sklenimo ta del razprave z aplikacijo Popprove kritike Kuhnove Strukture 

znanstvenih revolucij87 na področje izobraževanja, kar lahko opravimo s pomočjo 

njegovega teksta Normalna znanost in njene nevarnosti88 in Lipmanovih 

razmišljanj o poučevanju filozofije.  

 

Kuhnovo ločevanje med normalno in revolucionarno znanostjo je na področje 

filozofije vzgoje odjeknilo z Lipmanovim ločevanjem med normalno in 

refleksivno (kritično) akademsko prakso (Lipman 2003, 14–18). Slednje je za nas 

pomembno, ker omogoča identifikacijo konkretnih kurikularnih ciljev, ki izhajajo 

iz posameznega (avtoritarno elitističnega in kritično racionalističnega) 

pojmovanja racionalnosti (razumnosti).  

 

V Popprovi kritiki Kuhnovega ločevanja je normalen znanstvenik nekdo, ob 

komer bi morali občutiti obžalovanje, nekdo, ki je bil deležen slabega pouka. Po 

Poppru »bi moral biti ves pouk na univerzitetni ravni (in po možnosti tudi na 

nižjih ravneh) vzgoja za kritično mišljenje« (Popper 1999, 53). Kuhnov 

»normalen znanstvenik« pa »je vzgojen v dogmatičnem duhu: je žrtev 

indoktrinacije. Naučil se je tehnik, ki jih je mogoče uporabiti, ne da bi se vprašal 

po razlogu zakaj […]. Zadovoljen je, kot pravi Kuhn, z reševanjem »ugank«. 

Kuhn je z izbiro tega termina, kot se zdi, želel poudariti, da se »normalen« 

znanstvenik ni zares pripravljen spoprijeti s temeljnimi problemi. Kar se 

posameznik nauči, je prej rutinski način vpraševanja in je le vprašanje uporabe 

naučenega. Pri učenju po Kuhnu gre torej za vprašanje uporabe prevladujoče 

teorije (ki jo sam poimenuje »paradigma«).« (prav tam)  

 

Kuhnova knjiga Struktura znanstvenih revolucij je torej doživela izjemen sprejem 

in tudi ostre kritike. Na kritike, zlasti Popprovo, se je Kuhn odzval v številnih 

esejih: Postskript 196989; Dodatne misli o paradigmah90; Objektivnost, 

                                                 
87 Kuhn, Thomas S.: Struktura znanstvenih revolucij (1998). Knjižna zbirka Temeljna dela. Krtina. 

Ljubljana. 
88 Popper, Karl: Normal Science and its Dangers (1999). V: Criticism and the Growth of 

Knowledge. Str. 51–58. Uredila: Imre Lakatos & Alan Musgrave. Cambridge University Press. 
89 Kuhn, Thomas S.: Postskript 1969 (1998). V: Struktura znanstvenih revolucij. Str. 155–183. 

Knjižna zbirka Temeljna dela. Krtina. Ljubljana. 
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vrednostna sodba in izbor teorije91, Logika odkritja ali psihologija raziskovanja92; 

Refleksija na kritike93 itd. Problemi, o katerih razpravlja v teh tekstih, so sicer 

raznovrstni, toda ključen je tisti, ki zadeva pomen in rabo pojma paradigma. V 

Postskriptu, Refleksiji in Dodatnih mislih Kuhn namesto termina paradigma, ki je 

v Strukturi pomenil predvsem tisti splošen sklop prepričanj, ki je pripadnikom 

neke znanstvene skupnosti, tj. »normalnim znanstvenikom«, omogočal plodnost 

strokovne komunikacije in reševanje ugank, predlaga termin »disciplinarna 

matrika«. Ta je sestavljena iz različnih delov: simbolnih posplošitev, metafizičnih 

delov, vrednot in eksemplarjev.  

 

(1) Simbolne posplošitve. Gre za formalne elemente matrike, ki lahko imajo 

simbolno formo, npr. f = ma, ali pa so izraženi z besedami, npr. akcija je enako 

reakcija (Kuhn 1998, 162;  1984, 56; 1999, 271).  

 

(2) Metafizični deli matrike. Gre za zavezanost nekaterim temeljnim 

prepričanjem, kot denimo: vsi vidni pojavi so posledica medsebojnega delovanja 

kvalitativno nevtralnih atomov v praznem prostoru. Po Kuhnu so takšna 

prepričanja modeli, katerih funkcija je, da znanstveno skupnost oskrbujejo z 

zaželenimi analogijami in metaforami (1998, 163).  

 

(3) Tretji sestavni del disciplinarne matrike so vrednote. Kuhn vlogo vrednot lepo 

pojasni v tekstu Objektivnost, vrednostna sodba in izbor teorije. Po njegovem 

nam vrednote pomagajo pri odgovoru na vprašanje, kakšne so značilnosti dobre 

teorije. Njegov odgovor se glasi takole: »Prvič, teorija bi morala biti točna: to je, 

znotraj njenega področja bi morale biti posledice, izpeljive iz teorije, v dokazanem 

soglasju z rezultati eksistirajočih eksperimentov in opazovanj. Drugič, teorija bi 

                                                                                                                                      
90 Kuhn, Thomas S.: Dodatne misli o paradigmah (1984). V: Časopis za kritiko znanosti: Zbornik 

Struktura znanstvene paradigme in razvoj znanosti. Letnik XIV. Št. 64/65, leto 1984. Str. 53–68. 

Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor in Ljubljana. Ljubljana. 
91 Kuhn, Thomas S.: Objektivnost, vrednostna sodba in izbor teorije. Zbornik Struktura znanstvene 

paradigme in razvoj znanosti. Letnik XIV. Št. 64/65, leto 1984. Str. 3–16. Univerzitetna 

konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor in Ljubljana. Ljubljana. 
92 Kuhn, Thomas S.: Logic of Discovery or Psychology of Research (1999). V: Lakatos & 

Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge. Str. 1–23. Cambridge University Press. 
93 Kuhn, Thomas S.: Reflection on my Critics (1999). V: Lakatos & Musgrave: Criticism and the 

Growth of Knowledge. Str. 231–278. Cambridge University Press. 
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morala biti konsistentna; ne samo interno ali sama s sabo, temveč tudi z drugimi, 

takrat sprejetimi teorijami, uporabljivimi za nanašanje na aspekte narave. Tretjič, 

morala bi imeti širok domet; še posebno teorijske posledice bi morale segati daleč 

onstran posameznih opazovanj, zakonov, podteorij, ki si jih je bila sprva namenila 

razložiti. Četrtič, in v tesni povezavi s tem, morala bi biti enostavna, vnašati red v 

fenomene, ki bi bili v njeni odsotnosti individualno izolirani in – kot zbir – 

konfuzni. Petič – manj standardna posameznost, toda ena izmed posebno 

pomembnih za dejanske znanstvene odločitve – teorija bi morala biti plodovita na 

področju novih raziskovalnih odkritij; morala bi odkriti nove fenomene ali doslej 

neznane odnose med tistimi že znanimi. Teh pet lastnosti – točnost, konsistenca, 

domet, enostavnost in plodovitost – so vsi standardni kriteriji za ovrednotenje 

teorijske ustreznosti.« (1984, 4) Ta nekoliko daljši navedek, ki pojasnjuje vsebino 

tretjega sestavnega dela matrike, omenjamo zato, ker se na prvi pogled zdi, da z 

njim Kuhn podaja nekakšen nevtralen kriterij za odločanje med konkurenčnimi 

teorijami. Toda to ne drži, ker vlogo vrednot ločuje od vloge, ki bi jo naj imel 

takšen kriterij.  

 

(4) Četrti sestavni del matrike so eksemplarji ali konkretne problemske rešitve, ki 

jih določena znanstvena skupina sprejema kot paradigmatske. Po Kuhnu je 

eksemplar drugo ime za temeljni pomen pojma paradigme iz Strukture 

znanstvenih revolucij (1984, 56). Nanaša se na konkretne rešitve problemov, s 

katerimi se študentje srečujejo pri svojem izobraževanju, pri čemer te rešitve 

nastopajo kot smerokaz, kako naj študentje opravljajo svoje delo (1998, 165). Za 

Kuhna je pojem ekspemplarja ali paradigme bistven za razumevanje njegove 

teorije. Zakaj? S pomočjo tega koncepta poskuša razložiti, kako simbolne 

posplošitve (zakoni in teorije) dobijo empirično vsebino (prav tam, 166). Gre torej 

za vprašanje, kako znanstveniki povezujejo simbolne izraze z naravo (1984, 58) 

ali za vprašanje aplikacije nekega formalizma. 

 

Vse to lahko prenesemo na vzgojo in izobraževanje. Trenutek, ko se »normalen« 

znanstvenik, ali če gremo širše, »normalen« pripadnik neke družbe, odpove 

odprtemu vpraševanju, zakaj je nekaj uporabno, utemeljeno, je trenutek odpovedi 
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določeni svobode duha, trenutek, ko se vzgoja spremeni v šolanje, v kolikor se 

slednje razlikuje od vzgoje v imenu ideala svobode duha, razumnosti ali 

kritičnega mišljenja. Zavračanje poskusov razvoja na področju vzgoje in 

izobraževanja ter s tem pristajanje na standardno paradigmo šolanja, ki jo s 

poudarjanjem vživljanja izraža radikalni zgodovinski pristop k poučevanju 

filozofije, temelji po Lipmanu na naslednjih samoumevnih domnevah: 

 

– bistvo izobraževanja je prenos znanja od tistih, ki vedo, k tistim, ki ne 

vedo;  

– spoznanje se nanaša na svet in naše spoznanje sveta je jasno, nedvoumno 

in prav nič skrivnostno;  

– spoznanje je porazdeljeno na posamezne discipline, ki se ne prekrivajo in 

skupaj izčrpno podajajo spoznanja o svetu;  

– učitelji imajo avtoritativno vlogo v izobraževalnem procesu, kajti le, če 

učitelji vedo, se lahko učenci naučijo, kar vedo;  

– učenci pridobijo znanje z vsrkavanjem informacij, to je podatkov o 

posameznostih, kajti dobro izobražen um je dobro založen um (Lipman 

2003, 18).  

 

V nasprotju s tem so poglavitne predpostavke tistega, čemur pravi Lipman 

refleksivna (kritična) paradigma, in čemur smo zgoraj rekli problemski pristop k 

poučevanju filozofije, naslednje: 

 

– izobrazba je rezultat soudeležbe v raziskovalni skupnosti, ki jo vodi 

učitelj, in ki ima za cilj doseči razumevanje ter dobro presojanje; 

– učenci so spodbujeni k razmisleku o svetu, ko se za naše znanje izkaže, da 

je dvoumno, nejasno in skrivnostno; 

– za discipline, v katerih se raziskovanje odvija, se domneva, da se 

prekrivajo in da niso izčrpne; zato je njihov odnos do njihovih predmetov 

raziskav problematičen; 

– učiteljeva drža je falibilistična (učitelj je pripravljen priznati zmoto) in ne 

avtoritarna;  

– od učencev se pričakuje, da bodo razmišljajoči in pripravljeni na 

refleksijo; da bodo napredovali v razumnosti in presojanju; 

– v središču izobraževalnega procesa ni pridobivanje informacij, temveč 

razumevanje odnosov v okviru nekega predmetnega področja in odnosov 

med področji (prav tam; 18–9).  
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Sklenimo ta del z navedkom iz članka R. S. Petersa Upravičenje vzgoje94, v 

katerem zagovarja vrednote ideala razumnosti (kritičnega mišljenja):  

 

»Omeniti velja tri poudarke in tako nadalje razložiti ta ideal. Prvič, 

predpostavljena ni nobena dokončnost in se je niti ne poskuša doseči. Spoštuje se, 

da je pomota vselej mogoča. […] Drugič, predpostavljen ni nikakršen 

pozitivističen pogled na resnico, ki trdi, da je mogoče resnične izjave formulirati 

le v okviru empirične znanosti, logike in matematike. Namesto tega je termin 

uporabljen široko, tako da pokriva področja, kot so morala in razumevanje drugih 

ljudi, kjer je mogoča neka vrsta objektivnosti in kjer je mogoče podati razloge za 

ali proti neki sodbi. Tretjič, obstaja skupina vrlin, ki so neločljivo povezane s 

slehernim poskusom tovrstnega odločanja o vprašanjih. To so vrline govorjenja 

resnice in iskrenosti, svobode mišljenja, jasnosti, nesamovoljnosti, 

nepristranskosti, smiselnosti za tehtnost, doslednosti, spoštovanja evidence in 

ljudi kot njenega vira – če omenimo le poglavitne.« (Peters 1998, 217) 

 

2.3.4 Refleksija zgornje razprave in začasen sklep 
 

Delo kritičnih racionalistov, številnih avtorjev iz gibanja za kritično mišljenje in 

naših reformatorjev pouka filozofije v imenu problemskega pristopa in kritičnega 

mišljenja ima veliko vrednost. Z njim lahko zavrnemo realativistične in 

avtoritarne trende na področju vzgoje in izobraževanja, ki se kažejo tudi v različici 

pojmovanja zgodovinskega pristopa k poučevanju filozofije, kot se uveljavlja pri 

nas, in ki dopuščajo bodisi preveč ali premalo, s čimer onemogočajo svobodo 

mišljenja in vzgojo kritično mislečih, avtonomnih oseb. Na ta način pa, kot smo 

omenili zgoraj, ne prispevajo k raziskovanju vsakdanjih in samoumevnih 

prepričanj in analizi podmen, temveč reproducirajo avtoritarno nekritično in 

neraziskano mišljenje.  

 

Kljub moramo do teh prizadevanj za problemski pristop k poučevanju filozofije in 

kritičnega mišljenja ostati kritični, predvsem zato, ker je pretežno teoretsko. 

                                                 
94 Peters, R. S.: The Justification od Education (1998). V: Philosophy of Education: Major Themes 

in the Analytic Tradition. Str. 207–230. Volume I. Philosphy and Education. Uredila: Paul H. Hirst 

in Patricica White.  Routledge. 
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Dejanski rezultati – kar zadeva problemsko (dialoško) naravnano poučevanje 

filozofije in kritičnega mišljenja – so neznatni. Kritičnih mislecev ali družbeno 

odgovornih svobodnih duhov, o katerih govorijo celo splošni cilji učnega načrta 

za gimnazijo, ta način dela v danem kontekstu večinoma ne vzgaja. Najmanj, kar 

lahko rečemo je, da je sprememba načina poučevanja filozofije, torej privzetje 

problemskega pouka, ostala na pol poti. Sklep, ki sledi, je lahko le naslednji: ob 

privzetju, da je problemsko zasnovan pouk najboljši možni način poučevanja 

filozofije, je še vedno treba spremeniti kontekst (okoliščine, razmere), da se bodo 

lahko rezultati tega pouka sploh izrazili in ohranili. Kontekst torej deluje kot ovira 

kritičnemu mišljenju, zato ga moramo začeti spreminjati. 

 

Prav v tem se pokaže moč konteksta, ki smo jo omenjali zgoraj, ali če smo 

natančnejši, moč konkretnih družbeno-ekonomskih danosti, čeravno drugače, kot 

si to predstavljajo predstavniki relativističnih in avtoritarnih trendov na področju 

vzgoje in izobraževanja. Vsaka reforma ima svoje filozofske temelje, ideale h 

katerim stremi, cilje, zaradi katerih je potrebna, skratka svojo teorijo. Toda odvija 

se v konkretnem zgodovinsko danem ekonomsko organiziranem okolju, kjer se 

njeni še tako svetli teoretski nameni spreminjajo in sprevračajo v nekaj drugega, 

nekaj tujega. Četudi ne bi danes nihče zagovarjal obstoja svetovnega duha, ki se s 

posredovanjem človeškega samozavedanja obrača in vrača k sebi, kot to trdi 

Hegel v Filozofiji zgodovine95, pa njegove logike, ki temelji prav na nezavednem 

sprevračanju namena našega delovanja v nekaj drugega od tega, kar smo z 

delovanjem želeli doseči, ne bi smeli prehitro odpraviti. Ne moremo si privoščiti 

zadovoljstva in reči, da učenke in učenci, ki so bili deležni problemskega 

poučevanja filozofije dejansko premislijo samoumevna prepričanja in implicitne 

podmene. Vsaj ne v večjem številu. Pa tudi tisti, ki so to dejansko opravili, zgolj 

zato, ker mislijo, ne morejo živeti skladno s svojim mišljenjem – to jim preprečuje 

prav dani družbeni kontekst.  

 

Ker se bomo k temu vrnili, za zdaj samo toliko, da je nujni pogoj sleherne reforme 

natančno poznavanje konteksta (torej raziskovanje vsakdanjih prepričanj ali 

                                                 
95 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Filozofija zgodovine – izbrana poglavja (1967). Zbirka Misel 

in čas. Cankarjeva Založba. Ljubljana. 
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filozofiranje) ter proučevanje možnosti in posledic, ki jih v danem kontekstu 

utegnejo imeti naša dejanja (prizadevanja). Še celo v tem primeru bomo vselej 

znova presenečeni nad nepričakovanimi rezultati lastnega dela. Kadar neko 

reformiranje vzgoje in izobraževanja ali reformiranje nekega predmetnega 

področja ne premore ali ne ponudi kakovostnega premisleka konkretnega 

konteksta, tedaj mu manjka pametnosti, kot bi dejal Aristotel, ali je ideološko 

zaslepljeno, kot bi dejali marksistični teoretiki. Didaktična prenova poučevanja 

filozofije, ki se je odvijala v liberalnem kontekstu od devetdesetih let 20. stoletja 

naprej, s čimer je temeljito prehitela didaktično prenovo drugih predmetnih 

področij, je zanimiv primer takšne ideološke zaslepljenosti. Morda je pretirano 

reči, da se je sprememba načina poučevanja filozofije odvijala samo v glavah ali 

fiktivno, ker nas je vsaj nekaj učiteljev opustilo zgodovinski pristop k poučevanju 

filozofije in sprejelo problemskega, toda medtem se je odvijala tudi sprememba 

družbene strukture. Zelo posplošeno rečeno: sprememba vzgoje in izobraževanja 

ter načinov dela se je odvijala pod okriljem liberalnih, tako imenovanih evropskih 

vrednot, v imenu svobode posameznika, v imenu nasprotovanja totalitarnim 

režimom, odličnosti mišljenja itd. Toda realno se je dogajala globalna tranzicija 

družbe v neoliberalno-totalitarno formo kapitalizma. Težava je v tem, ker se 

večina univerzitetno izobraženih ljudi ne bi nikoli prostovoljno ali zavestno 

podala tej neoliberalni logiki, a je v opoju liberalne teoretske fikcije ali prav 

zaradi nje to vseeno storila. Skratka, moč heglovske logike je v tem, ker postavi 

resnico delujočega posameznika v njegovo delovanje, ne v to, kar misli, da dela (v 

teorijo), temveč v to, kar slednjič dejansko proizvede (v prakso in njene rezultate). 

Težava velike večine naših liberalno navdahnjenih prenoviteljev vzgoje in 

izobraževanja, tudi prenoviteljev posameznih predmetnih didaktik in večine 

avtorjev s področja gibanja za kritično mišljenje, kamor je sodil navsezadnje tudi 

avtor teh besed, je bila prav odsotnost razumevanja družbenega konteksta, 

nerazumevanje smeri spremembe družbe pod neoliberalnim kapitalizmom.  

 

To nikakor ne pomeni, da kritika heglovskega pojmovanja učenja kot vživljanja in 

podoživljanja, torej kritika zgodovinske orientacije k poučevanju filozofije, zaradi 

teh ugotovitev kaj izgubi. Prav tako ne izgubi zagovor problemskega poučevanja 
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filozofije. Kot smo videli zgoraj ali kot bi lahko iz zgoraj rečenega izpeljali, je 

morda eno bistvenih vprašanj, ki jih lahko ta kritika in zagovor zastavita, 

vprašanje svobode posameznika. Radikalno vživljanje v kontekst, ki implicira 

produkcijo kuhnovskih »normalnih« zavesti (na področju znanosti in, dodajmo, 

vzgoje), oropa posameznike za del zunanje in notranje svobode.  

 

Toda zakaj pride do takšnega omejevanja svobode ali drugače, zakaj na neki točki 

zgodovinskega razvoja znanstveno raziskovanje privzame obliko »normalne 

znanosti« ali nesamostojnosti duha, ki omejuje tako zunanjo svobodo (zunaj meja 

paradigme ne moreš raziskovati, ker ne dobiš sredstev), kot notranjo svobodo (niti 

pomisliš ne na raziskovanje zunaj meja paradigme)?  

 

Ker se bomo k vprašanju svobode vrnili ob obravnavi Kanta in Russella, prav tako 

pa tudi v četrtem delu, za zdaj le toliko, da močna vpetost v kontekst, ki omejuje 

svobodo veliko bolj, kot bi bilo treba, izhaja iz neke ideološke zaslepljenosti in s 

tem povezanega nezaupanja v lastne zmožnosti; iz nepoznavanja teh zmožnosti. 

Toda zaslepljenost, nezaupanje in nepoznavanje so posledica odsotnosti možnosti, 

da bi prihajajoče generacije svoje zmožnosti sploh spoznale. Odsotnost možnosti 

pa je posledica delovanja konteksta oziroma njegove ideologije. Stvar torej ni v 

tem, da se moramo v kontekst vživeti, prav nasprotno, konteksta se moramo 

osvoboditi, se od njega emancipirati, kot bomo razvili v četrtem delu naloge. 

Problemski pouk, zlasti problemski pouk filozofije je nujni pogoj te emancipacije, 

a žal ni zadosten. 

 

Ker govorimo o vlogi konteksta na oblikovanje zavesti, o emancipaciji od 

konteksta in hkrati verjamemo v neodvisna merila razumnosti, je vsekakor 

priporočljivo vedeti, kaj kot zavestna bitja in bitja želj sploh zmoremo, v kolikšni 

meri nas je mogoče oblikovati. Kant, kot bomo videli v drugem delu naloge, 

izhaja iz stališča, da ljudje slabo poznamo svojo naravo, posebno svoje potenciale 

ali zmožnosti, čeprav je dolgoročno gledano optimističen. Russell nemara trdi 

nekoliko več, o sebi vemo vsaj toliko, da nosimo nagone (želje) za dobro in slabo; 

od danega konteksta (in naše volje ter modrosti) pa je odvisno, kateri nagoni bodo 



77 

 

prevladali. Toda oba zahtevata tudi emancipacijo ali spremembo danega 

družbenega konteksta (družbenih razmer), da bo spoznanje lastnih zmožnosti 

ljudem sploh dostopno. 

 

Russellova misel nam je blizu že iz vsakdanjega življenja. Različne družbene 

okoliščine in različni ljudje (zavestne poosebitve teh okoliščin) v nas prebujajo 

dobro in slabo, kar pomeni, da bomo v različnih kontekstih razvili zelo različne 

zmožnosti. Ljudje so zmožni najbolj veličastnih dejanj, a tudi najbolj krutih. Del 

konteksta, v katerem živimo in delujemo, so tudi misli in teorije, ki jih 

zagovarjamo; del konteksta so celo, če nimajo praktičnih učinkov. To pomeni, da 

je moč ali nemoč teh teorij (moč v pomenu praktičnih posledic) ravno tako del 

istega konteksta. Za družbene, politične, moralne in pedagoške teorije še zdaleč ni 

vseeno, kako povezane ali nepovezane (ločene) so od prakse (dejavnega 

življenja). Če sicer lahko teoretiziramo in mislimo, vendar naše teorije in misli v 

resnici nimajo učinka v praksi, kadar torej rezultati našega dela niso tisto, kar 

teoretično zagovarjamo, tedaj je resnica prav ta razcep. Hkrati imajo družbeno 

moč neke druge teorije. Slepota za ta razcep ali preprosta drža, da se za razcep ne 

menimo, četudi ga vidimo, govori nekaj o nas, nekaj o naši oblikovanosti. Ne 

govori o nas, kakršni smo po naravi, saj imamo po naravi le potenciale ali 

zmožnosti, govori pa o nas, kakršni smo postali v danem kontekstu. To pomeni, 

kot bomo videli pri Russellu, da nas kontekst ne oblikuje samo na ravni teoretskih 

predstav, oblikuje (formira) nas na ravni nagonov in želja ali – in s tem mislimo 

isto – na ravni čutnosti. Na tej točki, glede razvijanja zmožnosti, čeprav je to 

slišati neverjetno, Kant in Russell govorita podobno: tudi pri Kantu je namreč 

treba zmožnosti, ki so najprej samo potencial, šele razviti v skladu z regulatornim 

idealom, se pravi treba je prilagoditi, oblikovati čutnost, ali – pri njemu to pomeni 

isto – človeško naravo, da bo sploh zmožna svobobno misliti. 

 

S tega zornega kota lahko samo še enkrat ponovimo, da se nam ni treba še 

dodatno vživljati v ta ali oni kontekst, ker smo že v tega, v katerega smo bili 

socializirani, preveč vživeti. Problemski pouk filozofije, Lipmanova kritična 

paradigma, Kantova in Russellova filozofija vzgoje (kot bomo videli v 
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naslednjem delu naloge), Lakatoseva metodologija znanstvenih raziskovalnih 

programov na področju filozofije znanosti, Schefflerjeva filozofija vzgoje in 

sodobna marksistična prizadevanja, v kolikor jih apliciramo na področje vzgoje in 

izobraževanja, ter vsi drugi poskusi uveljavljanja humanistično-razstveljenskega 

ideala razumnosti poskušajo človeka – kot rečeno – emancipirati, osvoboditi od 

vživetosti (vpetosti) v dani družbeni kontekst, v kolikor je ta – kot dejansko je – 

problematičen. Kot smo videli tudi na začetku tega dela naloge, je to hkrati 

poglavitni smisel filozofije v srednješolskem izobraževanju, se pravi raziskovanje 

vsakdanjih prepričanj in podmen, ki so del nas zaradi vživetosti v dani družbeni 

kotekst (socializacije). 

 

Naloga vzgojno-izobraževalnih ustanov je zato sistemsko snovanje takšnega 

pouka, ki bo – rečeno z Russellom – omogočalo razvoj dobrih nagonov ter želj, da 

se torej ne bo zaustavilo, kot dejansko verjame zgodovinski pristop k poučevanju, 

zgolj pri nadzoru, krotenju slabih. Kako naj namreč interpretiramo dolgotrajno 

sedenje pri nogah vsakokratnih avtoritet, če ne kot krotenje slabih nagonov in 

želj? Takšno sedenje namreč reproducira razmerja moči in to ne moči, ki bi 

temeljila na argumentih ali, kot smo videli zgoraj, merilih. Sla po moči, ki ni 

razumno podprta, torej sla, ki bi jo lahko dojeli tudi kot resnico Feyerabendovega 

demokratičnega (epistemološkega) anarhizma pa je, kot bomo videli pri Russellu, 

eden najnevarnejših negativnih nagonov. Sedenje pri nogah vsakokratnih avtoritet 

hkrati oblikuje miselno lenobne posameznike, kot bi dejal Kant. 

 

Vzgojno-izobraževalnih ustanov nadalje ne moremo razvijati v zraku, temveč 

skupaj z drugimi družbenimi institucijami. Iz tega sledi, da je mogoče pouk v 

imenu negovanja dobrih nagonov in razumnosti ali pouk v imenu svobode duha 

zasnovati šele v družbi, ki takšno snovanje omogoča, to je – kot bomo videli pri 

Kantu in Russellu – v razsvetljeni, kozmopolitski družbi in ne v družbi, ki o 

razsvetljenstvu samo govori. 

 

V tretjem delu naloge, kjer bomo raziskali in kritizirali Sieglovo ločitev teorije in 

prakse, se bomo vrnili k tem razmislekom. Prav tako v četrtem delu. V drugem 
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delu, ki sledi, pa bomo filozofijo vzgoje Kanta in Russella predstavili prav v luči 

dognanja, da ne moremo imeti dobre reforme vzgoje in izobraževanja, torej 

reforme v duhu svobode ali avtonomije duha, kakor tudi ne dobrega problemskega 

poučevanja filozofije, če se hkrati ne lotimo ustreznih reform danega družbenega 

konteksta (družbene strukture in drugih družbenih institucij). Kant in Russell sta 

se tega zavedala, vprašanje pa je, zakaj se tega ne zavedajo (ali se nismo zavedali) 

sodobni reformatorji vzgoje in izobraževanja. Zakaj je upravičeno misliti, da 

bomo v družbi, kjer realno narašča neenakost in moč peščice ljudi nad večino, z 

nekaj spremembami v načinih dela na področju vzgoje in izobraževanja (in še to 

samo pri nekaterih predmetih) uspeli vzgojiti svobodne, kritično misleče 

posameznike? Zakaj je upravičeno misliti, da lahko reformiramo načine 

poučevanja, ne da bi temeljito reformirali realnih razsežnosti družbenega 

konteksta, ki je še vedno prevladujoč in določujoč? 
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Drugi del  
 

1 Kant kot utemeljitelj poučevanja filozofije 
 

Ena prvih stvari, na katero utegne postati pozoren učitelj ali izvajalec filozofskega 

dialoga, je njen praktični značaj. To pomeni, da se filozofija v gimnaziji, 

filozofija, ki se udejanja kot filozofski dialog, ravna po načelu, ki je bistveno tudi 

za športno vzgojo: učenke in učenci se ne učijo teorije smučanja ali plavanja, 

temveč se učijo prav smučati in plavati. Ne sedijo v razredu z odprtimi zvezki, 

kamor bi si zapisovali pravilne tehnike smučarskih zavojev ali plavalnih zamahov, 

temveč izvajajo smučarske zavoje na snegu in plavajo v bazenu. Podobno je s 

filozofijo. Šimenc to omenja v Didaktiki filozofije in na številnih drugih mestih, 

denimo v članku Vprašanja za nadaljnja razmišljanja: »Če hočemo, da znajo 

[dijakinje in dijaki; op. A. A.] analizirati pojme, jih moramo analizirati, če naj se 

navadijo argumentacije, moramo argumentirati, če naj bomo pozorni na 

predpostavke, moramo biti pri pouku pozorni nanje itd.« (Šimenc 2001, 148) V 

Didaktiki filozofije je ista misel izražena takole:  

 

»Za filozofijo lahko rečemo: da bi jo poznali, moramo tja odpotovati. […] 

Podobno je z matematiko: da bi jo poznali, ne zadošča informacija, da se ukvarja s 

števili. Potrebna je neka minimalna matematična praksa. […] Bistveno je zato 

priznati, da je mogoče filozofijo, tako kakor šport, prakticirati na različnih 

ravneh.« (Šimenc 2006, 15–16) 

 

Te misli torej govorijo o drugačnem vživljanju, kot je tisto, s katerim smo se 

ubadali zgoraj, poleg tega povzemajo dolgo filozofsko tradicijo (zgodovino), ki 

sega, kot smo ravno tako videli zgoraj, vse tja do predsokratikov in vključuje 

večino velikih filozofskih imen od Sokrata, Platona, Aristotela, filozofe srednjega 

veka, Descartesa, Locka, Huma, Rousseauja, Kanta, Milla, Russela, Deweya do 

sodobnih filozofov vzgoje. Med naštetimi filozofi, ki bi jim lahko pripisali, da so 

se zavzemali za filozofijo kot »telovadbo« duha (ali možganov), kar sledi iz 

zgornje primerjave med filozofijo kot filozofskim dialogom in športno vzgojo, se 
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bomo v nadaljevanju utemeljevanja poučevanja filozofije kot filozofskega dialoga 

naslonili na Immanuela Kanta. Še več, predstavili ga bomo kot sodobnega 

utemeljitelja poučevanja filozofije kot filozofiranja ali problemskega poučevanja 

filozofije. Tega ne bomo storili le zaradi »telovadbe« duha, temveč tudi zaradi v 

prejšnjem poglavju podane ideje o nujnosti spreminjanja konteksta ali družbene 

strukture. Dobro urejena družba je namreč nujni pogoj za razvijanje kritičnega 

mišljenja (filozofiranja), kakor je tudi obstoj zadostnega števila kritično mislečih 

ljudi (vzgojena javnost) pogoj obstoja dobro urejene družbe. Vse te zamisli torej 

najdemo pri Kantu. 

 

1.1 Problemsko poučevanje filozofije 
 

Pri Kantovem zagovoru poučevanja filozofije kot filozofiranja se bomo oprli na 

njegove zgodovinske, politične in pedagoške spise. Recepcija teh Kantovih del je 

bila zelo kritična, zlasti zaradi njegovih za današnji čas zastarelih idej o 

teleološkem pojmovanju zgodovine. Zato je upravičeno vprašanje, ki ga zastavi 

Rado Riha v spremni besedi k slovenskemu prevodu nekaterih teh spisov96: 

 

»Kakšen pomen ima lahko torej za začenjajoče se 21. stoletje zgodovinsko-

politično razmišljanje, ki razume zgodovino kot teleološki proces nenehnega 

napredovanja k boljšemu? Natančnejše, tisto razmišljanje, ki za razlago zgodovine 

potrebuje instanco božje Previdnosti, razmišljanje, ki se opira na 

preddarvinistično koncepcijo razvoja »naravnih zasnov« človeške vrste?« (Riha 

2006) 

 

V nadaljevanju bomo pokazali, da lahko Kant, ne glede na zastarelost nekaterih 

njegovih pojmov, še vedno nastopa kot ključni utemeljitelj sodobnega poučevanja 

filozofije kot filozofiranja. Takšno branje Kanta podpira tudi Israel Scheffler, h 

kateremu se bomo vrnili v tretjem delu naloge. V knjigi O človeških zmožnostih97, 

kjer seveda opomni, da je mogoče Kantu marsikaj očitati, poudari bistvo njegove 

                                                 
96 Riha, Rado: Um v zgodovini (2006). V: Immanuel Kant: Zgodovinsko-politični spisi, str. X–

XL. Philosophica. Series Classica. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 
97 Scheffler, Israel: On Human Potential: An Essay in the Philosophy of Education (1985). 

Routledge & Kegan Paul. 
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etike, to je energično izključevanje zaničevanja oseb, zanikanje obravnave oseb 

kot objektov ali sredstev za druge, radikalno nasprotovanje neenaki uporabi 

zakonov in pravil, s čimer želijo ljudje narediti iz sebe izjemo, in končno 

nasprotovanje zanikanja sposobnosti drugih, da si lahko sami (svobodno) izberejo 

zakonodajna načela. Čeprav je Kant pisal pred več kot dvema stoletjema in smo se 

odtlej veliko naučili o kulturnih razlikah, psihologiji, zgodovini, antropologiji, 

sociologiji, lingvistiki, filozofiji, in čeprav so danes naši pogledi v marsičem 

drugačni od Kantovih, njegova mogočna moralna vizija ostaja vodnik tudi v 

sodobnih okoliščinah. Nova spoznanja namreč po Schefflerju ne nasprotujejo, 

temveč prej bogatijo Kantovo pojmovanje osebe, ki je sposobna oblikovati 

maksime za lastno upravljanje in dosegati cilje s pomočjo pravil, ki smo jih 

postavili sami (Scheffler 1985, 38). 

 

Čeprav Scheffler priznava zastarelost nekaterih Kantovih pojmovanj, ga to ne 

odvrne, da ne bi iz njegove filozofije izbrskal zdravega jedra, zlasti poskusa 

razvitja koncepcije vzajemnosti, enakosti med ljudmi, negovanja človeškega 

dostojanstva in spoštovanja do oseb kot nečesa temeljnega za vse čase in kraje ter 

temeljnega za zasnovo poučevanja nasploh in poučevanja filozofije. Ideja o 

poučevanju kot filozofiranju namreč izvira prav iz Kantovih moralnih 

premislekov o človeku kot svobodnem dejavniku v vesolju, torej bitju, ki mu 

pritiče dostojanstvo. Skupna narava človeških bitij kot intencionalnih (smotrnih) 

dejavnikov, ki tvorijo norme, nam torej narekuje spoštovanje drugih ljudi. A da bi 

ljudje spoštovali drug drugega, da bi drug v drugem videli svobodna bitja, morajo 

odpreti oči kot svobodna bitja. To odpiranje oči pa je naloga vzgoje. 

 

»Kantov pogled na družbo kot kraljestvo ciljev, kjer bi svobodna in racionalna 

bitja pripoznala vzajemnost svobode in bi med svoje cilje, v kolikor niso 

nemoralni, vključila tudi cilje drugih, se nam lahko danes zdi naiven in 

nerealističen. Toda Kantov namen ni bil napovedovati; izrazil je ideal, h kateremu 

si naj prizadevajo človeška bitja, kjer njihovo dostojanstvo ni odvisno od uspeha 

tega prizadevanja, temveč od tega, ali vložijo trud in delo v prizadevanja, vredna 

svobodnih in avtonomnih moralnih bitij. Splošne poteze vizij, kakršna je Kantova, 
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nam, kot se zdi, še vedno kažejo pot pri opredeljevanju ciljev vzgoje v globalni 

družbi mnogih kultur, ki jim je usojeno deliti si vse manjši svet.« (prav tam, 39) 

 

Iz Kantovega občega načela, kakršno je spoštovanje do oseb, ki so potencialno 

avtonomne, potemtakem sledijo tudi metode vzgoje. Zgoraj smo že omenili 

Kantovo navdušenje nad razsvetljenskim filantropičnim reformističnim gibanjem, 

ki je zajelo vzgojne prakse v njegovem času. Scheffler o Kantovi metodi vzgoje 

spregovori v članku Filozofski modeli poučevanja98, kjer loči tri modele ali načine 

poučevanja: model na podlagi vtisov, model na podlagi uvida in model na podlagi 

pravil. Prvega pripiše empiristom (Locku), drugega racionalistom (Platonu in 

Avguštinu), tretjega Kantu. Vsak izmed teh pogledov temelji na sebi lastni teoriji 

človeškega duha (uma) in iz tega izpeljanega učenja, toda Scheffler meni, da je 

Kantova teorija najustreznejša.  

 

Empiristični model razume učenje predvsem kot skladiščenje podatkov in trditev 

o dejstvih, poučevanje pa kot navajanje teh trditev in dejstev. Njegova temeljna 

težava je, da skladiščenje znanja ni isto, kot biti zmožen ustrezno uporabljati ta 

znanja v danem kontekstu. Podatke je treba razumeti, o dokazih je treba presojati, 

treba je biti tudi kritičen in znati uporabiti znanje v novih situacijah. Na vsa ta 

vprašanja empirični model ne daje zadovoljivih odgovorov (Scheffler 1973, 68–

71).  

 

Prednost racionalističnega modela je, da spoznanje implicira nekaj več kot le 

skladiščenje informacij. Predpostavlja razumevanje pomena izjav in njihovo 

sprejemanje na tej podlagi. Spoznanje je tako posledica lastnega truda, osebnega 

angažmaja. Spoznanje je predvsem prisluženo (prigarano). Zato ne moremo 

govoriti le o skladiščenju informacij, ki jih hranijo knjižnice in druge baze 

podatkov. Posledično je kasneje tudi prenos znanja na nove situacije lažji, kar 

pomeni, da ta model bolje kot predhodni razloži uporabo znanja v novih 

situacijah. Kljub temu ima svoje težave. Prva se nanaša na preveč enostaven 

pojem uvida, na katerega ta model stavi. (Mimogrede omenimo, da ta preveč 

                                                 
98 Scheffler, Israel: Philosophical Models of Teaching. V: Reason and Teaching (1973). Str. 67–

81. The Bobbs-Merrill Company, Inc. 



84 

 

enostaven pojem uvida v marsičem spominja na model tacitne vednosti, ki smo ga 

kritizirali zgoraj.) V kompleksnejših situacijah spoznanje ni toliko posledica 

uvida, kolikor posledica procesa preudarjanja, argumentiranja, presojanja, 

ocenjevanja razlogov, odločanja itd. Prav tako je razlaga uporabe znanja v novih 

situacijah omejena. Znanost, na primer, ni preprosto zbirka resničnih uvidov, 

temveč je utelešena v tradicijah, ki jih sestavljajo stroga načela presojanja in 

ravnanja. Rečeno enostavno, model, ki temelji na uvidu (tako kot avtoritarni 

model tacitne vednosti), ne vsebuje pojma načel in z njim povezanega pojma 

razlogov, na osnovi katerih sprejmemo neko trditev o dejstvih (prav tam, 71–6). K 

temu bi dodali, da premalo upošteva skupnost razmišljajočih. Če je namreč 

spoznanje plod argumentiranja, je treba priznati še, da je to najuspešnejše – tako 

vsaj kažejo dosedanje izkušnje človeškega rodu – v skupnosti preudarjajočih. 

Spoznanje (znanost) je dosežek človeštva in ne le posledica uvida velikih 

posameznikov. 

 

Zato je po Schefflerju še najboljši Kantov model, ki temelji na pravilih. »Po 

Kantu je namreč primarni filozofski poudarek na razumu, razum pa je vselej stvar 

zvestobe splošnim pravilom ali načelom.« (prav tam, 76) Pri spoznavanju 

zunanjega sveta razum odloča o dokazih in s tem o resnici, na področju morale pa 

zvestoba razumnim načelom preprečuje, da bi se obračali po vetru oziroma 

ravnali, kot nam narekuje trenutni interes. Prav zavezanost načelom pomeni biti 

svoboden, to nam daje dostojanstvo kot bitjem, zmožnim svobodne izbire. 

Zavezanost načelom od nas zahteva tudi doslednost: po načelih se moramo ravnati 

tudi, ko to ni v našem interesu. Pojmi, kot so načela, razlogi in doslednost, se tako 

nanašajo na vse sodbe: spoznavne (o svetu) in moralne. V osnovi opredeljujejo 

obči pojem razumnosti. »Razumnost je bistveni vidik človeškega dostojanstva in 

razumni cilj človeštva je izgraditi družbo, v kateri bo dostojanstvo cvetelo. 

Družbo, ki je tako dobro urejena, da se bo lahko v njej o zadevah svobodnih 

razumnih akterjev presojalo razumno. Takšna pa je internacionalna in 

demokratična republika.« (prav tam) Glede na to je naloga vzgoje razvijanje 

značaja v najširšem pomenu, presojajočega in delujočega na podlagi načel (meril), 
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ki so pogoj dostojanstva ljudi (prav tam) ter presojajočega in delujočega v 

(internacionalni demokratični) skupnosti z drugimi.  

 

Model, ki temelji na pravilih, torej zelo jasno poudarja vlogo načel in rabo umne 

presoje. Po Schefflerju je razumnost temeljna kognitivna in moralna vrlina 

človeškega značaja in zato glavni cilj poučevanja (prav tam, 78).  

 

Očitno je torej, da je filozofiranje (in poučevanje filozofije), kot si ga zamišlja 

Kant, torej filozofiranje, ki temelji na načelih (pravilih), tista metoda, ki omogoča 

oblikovati razumne, dostojanstvene in avtonomne osebe, vse prej kot zastarelo. 

Prav je očitno, da je za oblikovanje takšnih oseb treba ustvariti zunanje pogoje 

(kozmopolitsko in demokratično republiko), v katerih lahko takšne lastnosti 

uspevajo. To so torej razlogi, zaradi katerih se zdi Kanta upravičeno razglasiti za 

utemeljitelja sodobnega poučevanja filozofije, ki je naravnano problemsko. 

 

Začnimo naše brskanje po Kantovih delih z znamenito Najavo magistra 

Immanuela Kanta o poteku njegovih predavanj v zimskem semestru 1765–176699, 

ki predstavlja še danes enega najbolj radikalnih zagovorov problemskega 

poučevanja filozofije. 

 

Na začetku Najave Kant ugotavlja, da nas sleherno poučevanje mladine postavi 

pred težavo, ki se nanaša na zrelost mladine ali naravno sposobnost, da bi 

razumela spoznanja, ki so jih zmožni razumeti šele odrasli. Kant se tukaj sklicuje 

na empirično dejstvo, da človek odrašča in da obstaja nek naravni red, kaj je 

zmožen razumeti v otroštvu in kaj v zreli dobi. Kant loči tri temeljne faze razvoja: 

»Naravni napredek človeškega spoznanja poteka tako, da se najprej izoblikuje 

razum, ki z izkustvom preide do nazornih sodb in s tem do pojmov. Potem te 

pojme umsko spoznamo v odnosu do njihovih temeljev in posledic. Nazadnje pa 

jih s pomočjo znanosti spoznamo v okviru dobro urejene celote.« (Kant 2010, 

331) 

                                                 
99 Kant, Immanuel: Najava magistra Immanuela Kanta o poteku njegovih predavanj v zimskem 

semestru 1765–1766 (2010). V: Immanuel Kant: Predkritični spisi. Str. 329–339. Philosophica. 

Series Classica. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 
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Enostavno rečeno, tri faze, o katerih govori Kant, so: izkustvena, izkustveno-

aplikativna (kjer gre za sposobnost uporabljanja pojmov) in sistematična (kjer gre 

za urejanje spoznanj v smiselno in urejeno sliko celote sveta). V skladu s temi 

fazami se v posameznem človeku porajajo zmožnosti duha: razum in um. Kako bi 

se na to odzvala sodobna razvojna psihologija, je seveda vprašanje. Vendar je 

pozornosti vredno njegovo stališče, da mora naravnemu razvoju zmožnosti duha 

slediti tudi metoda poučevanja, pri čemer daje jasno vedeti, kaj je cilj, ki ga naj 

poučevanje doseže: »Od učitelja se […] pričakuje, da bo iz svojega poslušalca 

napravil najprej razumnega in potem umnega moža ter na koncu učenjaka.« (prav 

tam) Ali, nekoliko naprej: »Pravilo ravnanja je torej naslednje: najprej je treba 

vzgojiti razum« (prav tam, 332) in pri tem izvajati vaje, ki ga bodo krepile, zlasti 

gre tukaj za vaje izkustvenega sklepanja in nato za postopno napredovanje od 

nižjih k višjim pojmom, v kolikor predhodne vaje pripravijo zadostne temelje za 

razumevanje teh višjih pojmov in njihove povezanosti z nižjimi (prav tam). 

 

Kant metode poučevanja podredi cilju poučevanja, to je oblikovanju umnega 

človeka (državljana); nekoga, ki je sposoben avtonomno misliti – biti avtonomen. 

Po njegovem je empirična dejstva pri metodoloških odločitvah treba spoštovati 

predvsem zato, da ne zgrešimo cilja. Če ne upoštevamo metodoloških načel in 

učence začnemo prehitro seznanjati z znanostmi ali vednostjo človeškega rodu, 

kot se ta pojavlja v določenem zgodovinskem obdobju, nam ne bo uspelo razviti 

predpostavljenih zmožnosti duha, temveč žalostne nadomestke teh zmožnosti:  

 

»Če to metodo obrnemo, pridobi šolar neko vrsto uma, še preden se v njem 

izoblikuje razum, in nosi privzeto znanost, ki ni zrasla v njem samem, temveč je 

nanj samo obešena.« (prav tam) 

 

Takšen učenec postane, potem ko odraste, miselno neploden. Njegova vednost je 

»blodnja o modrosti«. Samo domišlja si posest določenih spoznanj, ki jih 

dejansko nima. V tem je očitna kritika enciklopedičnega pojmovanja znanja. Iz 

empiričnega opažanja te nevarnosti, tj. negativnih posledic napačnega 

izobraževanja, Kant izpelje znamenito načelo problemskega načina poučevanja 
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filozofije, ki ustreza zgoraj omenjeni analogiji med filozofijo in športno vzgojo. 

Učenca »ne smemo učiti misli, temveč misliti; ne smemo ga nositi, temveč voditi, 

če hočemo, da bo v prihodnje spretno hodil sam od sebe.« (prav tam) 

 

Ti metodološki napotki so zelo splošni. Nanašajo se na poučevanje sleherne 

vednosti (znanosti). Toda filozofija se jih mora še prav posebej oklepati. Prav 

filozofija je namreč po njegovem tista veda, ki se je sploh ni mogoče učiti 

drugače. Edino, kar je mogoče, je učiti se filozofirati (prav tam). Če je torej 

metoda, ki uči misliti, priporočljiva za sleherno znanstveno disciplino, pa iz 

posebne narave filozofije izhaja, da že je filozofiranje, da je mišljenje.  

 

Primerjajmo, predlaga Kant, filozofijo s kakšno drugo znanostjo (zgodovino ali 

matematiko). Pri drugih znanostih bomo naleteli na bolj ali manj izoblikovane 

discipline, ki jih je z učenjem sicer mogoče spraviti v spomin, čeprav bi Kant, kot 

smo videli zgoraj, takšno učenje odsvetoval. Neka znanstvena disciplina je po 

Kantu izoblikovana, kadar premore določen korpus gotovih spoznanj, ki tvorijo 

izoblikovanost. V osnovi gre za spoznanja, ki jim lahko zaupamo bodisi na osnovi 

empirične metode, pričevanj ipd., če gre za empirične (izkustvene) znanosti, ali pa 

na osnovi intuitivno-logičnega-deduktivnega dokazovanja in izpeljevanja 

(matematika). Obstoj korpusa gotovega spoznanja nadalje utemeljuje logiko 

enciklopedistov, ki ji je Kant – kot smo videli zgoraj – nasprotoval. Še zlasti ji je 

nasprotoval zaradi filozofije. Pri slednji namreč obstaja težava, da ne premore 

izpopolnjenega korpusa gotovega spoznanja (kompendija). Zato izoblikovana 

filozofska disciplina, kot se izrazi, sploh ne obstaja. »Morali bi biti zmožni 

pokazati na kakšno knjigo in reči: glejte, tu sta modrost in zanesljiv uvid; če se je 

boste naučili razumeti in pojmovati […], boste postali filozofi.« (prav tam, 333) A 

takšne knjige ni.100 Če bi kdo vendarle trdil, da takšno knjigo (ali izdelano 

filozofijo) poseduje in bi posledično učil filozofijo, ne pa filozofiranja, bi mlade 

                                                 
100 Kant razvija podobno misel, čeprav z drugačnim namenom, tudi v delu Prolegomena (Kant, 

Immanuel: Prolegomena (1999). DZS. Ljubljana.): »Ne moremo pokazati niti ene same knjige, 

kakor bi mogli npr. Evklida, in reči: to je metafizika, tukaj najdete najvišje cilje te znanosti, 

spoznanje o najvišjem bitju in o onem svetu, dokazano po načelih čistega uma (Kant 1999, 58).« 

Mimogrede, v opombi prevajalca na str. 37 zvemo, da beseda metafizika pri Kantu v glavnem 

pomeni isto kot filozofija.   
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prevaral – prevaral bi jih, ker bi jih prikrajšal za lasten uvid. Zato je »posebna 

filozofska metoda pouka zetetična, kot so jo imenovali nekateri Stari (iz zeteín), tj. 

vprašujoča.« (prav tam) Vidimo torej, da je bilo Kantovo nasprotovanje 

enciklopedistom vse prej kot površinsko.  

 

Kantov delni argument, s katerim utemelji problemsko metodo poučevanja 

filozofije (in hkrati z njim nasprotuje enciklopedistom ter pouku kot podoživljanju 

v pomenu, ki smo ga kritizirali v prejšnjem razdelku naloge), je torej naslednji: 

 

Tabela 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sodoben razvoj znanosti in razvoj poučevanja teh znanosti bi verjetno pokazal, da 

so tudi same znanosti vprašujoče in da sami znanstveniki in učitelji znanosti ne bi 

vztrajali pri zahtevi po gotovosti, čeprav bi se najbrž strinjali, da je mogoče 

napisati učbenike.  

 

Toda ostanimo pri filozofiji in Kantovem argumentu. Kantova dvojna (moralna in 

dejstvena) utemeljitev metode filozofije kot vprašujoče (in metode poučevanja 

filozofije kot filozofiranja) ima nadaljnje metodološke posledice za sam pouk 

filozofije: vpeljavo drugih podrejenih metod. Očitno je, da Kant že govori tako o 

vpeljevanju partnerjev v dialog kot tudi o drugačnem statusu filozofske vednosti. 

Poleg tega ima ta metoda splošnejše cilje, ki se nanašajo na avtonomno mišljenje, 

na oblikovanje (vzgojo) oseb, zaradi česar pridobi filozofska »vednost« ali 

filozofiranje nov status (družbeno koristnost). Izkaže se namreč, da je metoda 

Učenca ne smemo učiti misli, temveč misliti! 
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poučevanja filozofije pravzaprav metoda (primeren način) mišljenja in življenja 

odraslega človeka. Tako je vsaj mogoče razumeti naslednje Kantove besede, ko 

omenja koristnost vzgoje, ki izhaja iz te metode:  

 

»Filozofskega avtorja, ki ga denimo jemljemo za temelj pri poučevanju, […] ne 

smemo imeti za vzor sodbe, temveč samo za povod, da sami sodimo o njem in 

celo zoper njega. Učenec pravzaprav išče metodo, po kateri bo sam razmišljal in 

sklepal, in njeno spretnost, saj bo edino takšna metoda koristna zanj, medtem ko 

je treba pozitivne uvide, ki jih lahko hkrati pridobi, obravnavati kot naključne 

posledice, za bogastvo katerih mora vase vsaditi samo plodne korenine.« (prav 

tam) 

 

Ob splošnem cilju vzgoje mladega človeka Kant torej omenja koristnost sklepalne 

spretnosti, ki jo lahko ponudi pouk filozofije. Korist, o kateri je govora, se nanaša 

na življenje nasploh in ne samo za razpravljanje o filozofskih vprašanjih. Po 

Kantu bo namreč učenec s poukom filozofije, ki uči misliti, pridobil, tudi če ne bo 

nikoli postal učenjak: »Postal bo pametnejši in bolj izkušen, če že ne za šolo, pa 

vsaj za življenje.« (prav tam, 331) S tem v bistvu le ponovi oziroma drugače (na 

pozitiven način) pove tisto, kar nastopa kot 1. razlog v zgornjem argumentu in kar 

bi lahko preoblikovali takole: filozofiranje ima obče pozitivne posledice.  

 

Poudarimo, da Kant na tej točki zastane. Predvsem zato, ker nasprotuje neomejeni 

aplikaciji s filozofijo pridobljene pametnosti. Vsaka uporaba pojmov si 

potemtakem ne zasluži imena umnosti. Za filozofijo bi bilo »zelo nenaravno, če bi 

jo izvajali kot umetnost zaslužka – bistvena narava filozofije je namreč takšna, da 

se ne more prilagajati blodnji povpraševanja in zakonu mode.« (prav tam, 334)  

 

Zaradi realnih nevarnosti zlorabe filozofije kot filozofiranja moramo najprej 

razumeti, kaj je primerna in kaj neprimerna raba filozofije. Toda poskus 

demarkacije primerne in neprimerne rabe filozofije nas sooči z zagato, na katero 

naletimo ob podrobnejši analizi zgoraj podanega Kantovega argumenta za 

poučevanje filozofije kot filozofiranja.  
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1.2 Zagata problemskega poučevanja 
 

V čem je zagata? Najprej obnovimo Kantovo sklepanje in utemeljevanje filozofije 

kot vodenja filozofskega dialoga.  

 

1. Obstaja naravni potek zmožnosti človeškega spoznanja: najprej se razvije 

razum, nato um itd. 

2. Temu naravnemu poteku mora slediti metoda poučevanja: najprej je treba 

vzgojiti razum, nato um. 

Torej [3]. Ker obstaja naravni potek zmožnosti človeškega spoznanja, moramo 

temu prilagoditi metodo poučevanja. Delni sklep [3] nam torej naloži dolžnost.  

4. Če ne upoštevamo [3], to je naloge (dolžnosti) 2., ki sledi iz dejstev 1., bomo 

ustvarili nezaželena dejstva – miselno oziroma umsko neplodne ljudi, ki bodo 

posedovali le iluzije (blodnje o vednosti). 

5. Poleg tega tudi filozofija kot korpus gotovega spoznanja ne obstaja. Na kratko: 

filozofija ne obstaja. 

Torej: [6] Zato, da bi se izognili 4. in tudi, ker 5., »ne smemo učiti misli, temveč 

misliti. Sklep [6] tako prinaša metodološko nalogo (dolžnost). Dolžnost iz delnega 

sklepa [3] je sedaj natančneje formulirana kot metodološka dolžnost.  

7. Sklep [6], ki izraža metodološko dolžnost, vsebuje dodatne metodološke 

posledice: a) zahteva: uvajanje partnerjev v dialog (se pravi posebno, vprašujočo, 

dialoško obravnavo zgodovinskih rešitev posameznih filozofskih vprašanj); b) 

filozofska »vednost« (filozofiranje) dobi nov status: občo korist. 

8. Nov status filozofske vednosti vsebuje obče posledice. Filozofiranje postane 

obče dobro: ljudje, ki filozofirajo, so pametnejši itd. Posebna metoda poučevanja 

potemtakem postane obče dobro, obstaja v imenu tega občega dobrega. 

9. Toda ciljna naravnanost posebne metode poučevanja v imenu občega dobrega 

prinaša nevarnosti. Omogoča zlorabe, kakršna je morebitna uporaba za bogatenje 

(Platon bi dejal sofistične zlorabe).  

10. Ker so mogoče zlorabe (v 9.), je treba ločiti primerno rabo filozofije od 

neprimerne.  
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11. Toda če hočemo opraviti ločitev, demarkacijo (iz 10.), moramo vedeti, kaj je 

primerna raba filozofije oziroma rečeno drugače – čeprav posplošeno – poznati 

moramo naravo filozofije. 

 

Se pravi [12]: Poznati moramo naravo nečesa (filozofije), kar po premisi 5. ne 

obstaja. Ampak to je (na prvi pogled) protislovno.  

 

Vidimo torej, da nas Kantov argument za problemsko usmerjeno poučevanje 

filozofije, za metodo poučevanja filozofije kot filozofiranja, privede v zagato. Pri 

argumentaciji uporabi premiso, da filozofija ne obstaja (ne obstaja kot disciplina, 

ki bi prenašala kakšno gotovo vednost), nato pa zaradi obstoječe nevarnosti 

zlorabe filozofiranja, potrebuje naravo (ali primerno rabo) prav tega, kar ne 

obstaja. Nenadoma je mogoče izvajati dejavnost tega, kar ne obstaja; mogoče je 

namreč filozofirati, kar je – kot obče dobro – ne le koristno za družbo, temveč 

postane vzgoja ljudi, ki bodo filozofirali na pravi način, ključna dolžnost 

vzgojiteljev, njihovo poslanstvo. Didaktične odločitve (zgoraj sklep 3) in 

metodološke odločitve (sklep 6) so dejansko podrejene občemu cilju 

izobraževanja, to je kultivaciji uma (Bildung) oziroma notranjemu oblikovanju 

mišljenja državljanov, kot je beseda Bildung poslovenjena v tekstu Ideja k obči 

zgodovini s kozmopolitskega gledišča (Kant 2006, 14).  

 

To zagato, čeprav z drugimi besedami, je pred časom na zanimiv način ubesedil 

Bojan Borstner v dialogu Filozofiranje in/ali učenje filozofije101, namenjenem 

filozofiranju v gimnaziji. Oglejmo si nekaj odlomkov dialoga in nato preidimo k 

reševanju zagate.  

 

»Dijak: Praviš, da se filozofije ne da naučiti. […] Zakaj pa smo se potem celo leto 

mučili s filozofijo? […] 

Profesorica: Da, vendar trditev ni moja, ampak Kantova. […] Kant ni trdil zgolj 

to, da se filozofije ne da naučiti, ampak tudi, da se lahko učimo filozofirati. […] 

                                                 
101 Borstner, Bojan: Dialogi (1997). V: FNM 3/4 1997 – filozofska revija za učitelje filozofije, 

dijake in študente, str. 50–55. Ljubljana, Državni izpitni center. 
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D: […] ali me ne poskušaš zaplesti v nekaj, kar bi s Kantovimi besedami lahko 

imenovali filozofiranje? 

P: Ne izpeljuj sklepov prehitro. Poglej najprej, katere premise naj bi ti omogočale 

sklepanje. 

D: Če storim, kar mi predlagaš, ali ne začnem filozofirati? […] 

P: Kaj te skrbi? Da boš nekaj delal in pridobil nekatere sposobnosti? Ali morda, 

da boš filozofiral in si pridobil sposobnost kritičnega razmišljanja, vendar ne boš 

filozof? […] Spomni se trditve o koristnejši izrabi časa. Nisi se učil filozofije, 

vendar lahko plavaš v morju argumentov, iščeš njihove pomanjkljivosti in 

prednosti, oblikuješ svoje trditve argumentirano … 

D: Toda nisem filozof. 

P: Znaš filozofirati in nisi filozof. […].« (Borstner 1997, 50–51) 

 

Obnovimo. Kantova argumentacija problemske metode ali vodenja filozofije kot 

dialoga zastavlja naslednji dilemi: (1) Vprašanje, kako je mogoče izvajati 

dejavnost (filozofiranje) nečesa (filozofije), kar ne obstaja; (2) zaradi zajezitve 

možnih negativnih posledic metode poučevanja kot filozofiranja (neomejenih, 

sofističnih možnosti aplikacije argumentiranja, med katere sodi tudi neomejeno 

materialno bogatenje), je treba opraviti nekakšno demarkacijo med različnimi 

načini udejstvovanja človeškega duha: kaj še je in kaj ni več filozofiranje.  

 

1.3 Reševanje zagate: Bildung in njeni pogoji 
 

Morda se rešitev zagate nakazuje sama, če seveda  Kantovih premis v zgornjem 

argumentu ne beremo povsem dobesedno. Ko pravi, da filozofija ne obstaja, 

vendarle doda, da ne obstaja kot obče sprejeti (v njegovem pomenu objektivni) 

nabor spoznanj ali kot nauk, ki bi ga lahko zapisali v učbenik, kot se to dogaja v 

naravoslovju in v matematiki, kjer je mogoče govoriti o učbeniškem znanju. 

Trditev, da filozofija ne obstaja, je potemtakem kontekstualna, pojavlja se v boju 

zoper zgodovinski način poučevanja, ki stavi na vživljanje in enciklopedično 

znanje (glej zgoraj). To pa ne pomeni, da filozofija sploh ne obstaja. V 

problemskem kontekstu namreč obstaja kot dejavnost, kot oblika dejavnosti duha 

(zavesti), kot določena vrsta mišljenja: prav kot filozofiranje.  
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Ali lahko to sprejmemo? Pomislimo na plavanje, ki smo ga že primerjali s 

filozofiranjem. Ali lahko rečemo, da plavanje obstaja kot niz stavkov, zapisanih v 

učbeniku o plavanju? Trdimo, da ne. Plavanje obstaja samo, ko nekdo v tem 

vesolju dejansko plava. Ali je podobno je s filozofiranjem? Ali obstaja samo, ko 

nekdo filozofira? Zdi se, da bi bil pritrdilen odgovor vendarle prehiter. 

Nenazdanje je prav Kant napisal nekaj temeljnih filozofskih del, na katere lahko 

pokažemo in rečemo, da so filozofija. Kljub temu se zdi vzporednica med 

plavanjem in filozofiranjem plodna. Tako, kot je zgornji Borstnerjev dialog 

namenjen razvijanju razumskih, sklepalnih zmožnosti vseh učencev, je tudi Kant 

v učenju mišljenja (filozofiranja) videl nekaj, kar ni namenjeno samo ustvarjanju 

filozofov kot strokovnjakov oziroma učenjakov, temveč vzgoji moralnih in 

pametnih ljudi (državljanov), ljudi z izoblikovanim mišljenjem (Bildung). Takšni 

pa so lahko vsi ljudje. Filozofiranje torej obstaja, ko filozofirajo pametni 

državljani in ne le poklicni filozofi, družbo, kjer bi to postalo objektivno dejstvo, 

pa je treba šele ustvariti.   

 

Na tej točki bi lahko do neke mere ugovarjali. Zgoraj smo videli, da Kantova 

vzgoja implicira stopnjevanje: razumen človek, umen človek in učenjak. To se 

prekriva s sposobnostjo rokovanja s pojmi. Razumen človek ima izkustvo pojmov, 

umen človek jih je sposoben uporabljati, tvoriti mreže pojmov, šele učenjak pa je 

sposoben te mreže pojmov sestaviti v smiselno celoto. Če to stopnjevanje 

postavimo v šolski kontekst, se izkustvo s pojmi nanaša na sklepalne vaje: 

napredovanje od nižjih k višjim pojmom. Od tod je mogoče napredovati k 

uporabljanju pojmov ob posameznih problemskih vprašanjih. Temu sledi – s 

sistemizacijo pojmovnih mrež – oblikovanje širšega pogleda na svet (big picture). 

Tukaj morda naletimo na težavo, ker Kant sposobnost oblikovanja širšega pogleda 

na svet in s tem povezano avtonomijo osebe pripiše šele učenjaku, pri čemer – 

vsaj po njegovem – učenjak ne more biti vsakdo. Toda neglede na to je očitno, da 

je te zmožnosti treba šele razviti, da so človeštvu (in slehernemu predstavniku 

človeškega rodu) dane samo potencialno.   
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Če torej ostanemo dobronamerni, naša zagata obstaja samo, če najprej 

privzamemo eno filozofsko tradicijo (zgoraj smo omenjali heglovsko) in nato v 

njenih okvirih verjamemo, da je naloga pouka filozofije (v gimnaziji) ali 

pripravljanje nekaterih dijakov za študij filozofije ali prenašanje koščka obče 

vednosti. Ampak zdi se, da se Kant ne pusti tako omejiti. Sicer je res, da obstaja 

tudi učenje filozofije kot stvar tretje, zadnje stopnje filozofskega izobraževanja, ki 

vzgaja filozofske strokovnjake, toda po Kantu je polje delovanja filozofije 

(filozofije kot filozofiranja) vendarle mnogo širše, pri čemer to razširjeno 

delovanje ni nekaj poljubnega, temveč (družbena) dolžnost, ki jo mora filozofija 

vzeti nase. Kant namreč v Napovedi zdravorazumsko ugotavlja, da večina ne 

študira filozofije: običajneje je, da odnehajo prej in se usmerijo drugam (Kant 

2010, 331). Še več, v Prolegomeni mnogim celo odsvetuje študij filozofije 

(metafizike): »Mnogo je talentov, ki napredujejo v temeljitih in celo globokih 

znanostih, bližjih samemu opazovanju, ki pa v preiskovanju na podlagi samih 

abstraktnih pojmov ne uspevajo. V takem primeru je bolje, da človek usmeri svoje 

duševne zmožnosti drugam.« (Kant 1999, 47) 

 

Za učiteljice in učitelje filozofije v gimnazijah so te misli gotovo pomembne. 

Očitno je, da večina dijakinj in dijakov usmeri svoje duševne zmožnosti drugam. 

Prav tako bi bilo do same filozofije v gimnaziji podcenjujoče, če bi nastopala 

bodisi kot oglas za študij filozofije bodisi kot prenašalka delčka občečloveške 

dediščine. Njena naloga je veliko širša in prav to je lahko Kantova poanta. 

Filozofija v gimnaziji – filozofija, ki postane filozofiranje (posebna dejavnost 

duha) – dobi nalogo v imenu občega dobrega. Zgoraj smo videli, da mora 

prispevati k notranjemu oblikovanju mišljenja državljanov (Bildung). 

 

Odgovor na zgornjo zagato je potemtakem naslednji: filozofija kot filozofiranje 

obstaja v funkciji notranjega oblikovanja mišljenja vseh državljanov. Krajše 

rečeno: filozofija kot filozofiranje obstaja kot Bildung. Zato si v nadaljevanju 

nekoliko natančneje oglejmo, kakšno obliko dejavnosti duha ima Kant v mislih. 

Ali drugače, kaj je Bildung? Če vprašamo še, čemu bi on rekel filozofija oziroma 

filozofiranje na pravi način, dobimo tudi odgovor na vprašanje demarkacije.  
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Kant v tekstu Odgovor na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo?102 filozofiranje ali 

zmožnost »uporabljati svoj razum brez vodstva koga drugega« (Kant 2006, 23) 

postavi v funkcijo svobode duha. Toda uporabljati lastni razum v pomenu biti 

svoboden, je vse prej kot enostavno. Treba je imeti pogum in se ne predati udobju, 

da nas nenehno vodi nekdo drug. Na tej točki Kant ponovi temo iz Najave. Zgoraj 

smo videli, da brez skrbne uporabe metode poučevanja kaj hitro oblikujemo 

razum, na katerega je znanje samo obešeno, in proizvajamo ljudi, ki so miselno 

neplodni ter si samo domišljajo védnost. Kant v tekstu Kaj je razsvetljenstvo tej 

formi duha pravi nedoletnost in dodaja, da smo zanjo krivi sami, čeprav hkrati 

priznava, da je vzgoja za svobodo duha tudi težavna: »Predpisi in obrazci, ta 

mehanska orodja umne rabe ali bolje zlorabe naravnih darov, so nožni okovi za 

neprestano trajajočo nedoletnost.« (prav tam, 24) Aluzija na Platonovo 

prispodobo o votlini iz sedme knjige Države je tukaj dovolj jasna. Podobno kot 

Platon se tudi Kant zaveda, da gola osvoboditev iz okov, ki morebiti uspe 

posamezniku, še ne pomeni svobode duha, saj ta, ki mu je to uspelo, še ni vajen 

»prostega gibanja.« (prav tam) Toda v nasprotju s Platonom Kant verjame, da bi 

se lahko večina razsvetlila, vsak človek je namreč poklican, da misli sam (prav 

tam), a pod pogojem, da se uveljavi vsesplošna javna raba uma (prav tam), se 

pravi, če se ustrezno spremeni tudi družbeni kontekst. To kaže, da je objektivnost 

filozofiranja (oziroma filozofije) povezana s politiko (vprašanji družbene 

strukture). 

 

Lahko bi rekli, v kolikor naš premislek izrazimo v nekoliko drugačnem 

besednjaku (politične filozofije), da Kant govori o dveh pojmih svobode: zunanji 

in notranji, negativni in pozitivni ali svobodi od in svobodi za. Kaj pomenita oba 

pojma, lahko zelo enostavno povzamemo po knjigi Davida Millerja Politična 

filozofija: zelo kratek uvod. Zunanja svoboda je odvisna od možnosti, ki so nam 

na razpolago. Če nečesa ne moremo izbrati, ker denimo to ni mogoče zaradi 

avtoritarne oblasti, tedaj nismo svobodni v zunanjem pomenu tega pojma. Če pa 

                                                 
102 Kant, Immanuel: Odgovor na vprašanje: kaj je razsvetljenstvo? 1784 (2006). V: Immanuel 

Kant: Zgodovinsko-politični spisi. Str. 21–29. Philosophica. Series Classica. Založba ZRC, ZRC 

SAZU. Ljubljana. 
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možnosti imamo, vendar vseeno nismo sposobni izbrati med njimi, tedaj je vzrok 

v nas in nismo notranje svobodni (Miller 2007, 65–70).  

 

Kant v svojih tekstih uporablja oba pojma svobode. V tekstu Kaj je 

razsvetljenstvo nas lenoba, predajanje udobju in predsodkom omejujejo od 

znotraj. Ne mislimo svobodno in smo nedoletni. Podobno preberemo v njegovem 

spisu O pedagogiki103. Človek, pravi Kant v tem spisu, je bitje, ki ga je treba 

vzgajati. Vzgoja je sestavljena iz treh vidikov: oskrbe, discipline in poučevanja 

oziroma oblikovanja (Bildung). Oskrba in disciplina se nanašata na zgodnejša leta 

človeškega življenja, na otroštvo. Discipliniranje, ki so ga deležni otroci, spremeni 

živalskost v človeškost (Kant 1988, 147). Disciplina je potemtakem pogoj 

svobode: svobode od zasebnih muh104, prepreči živalske vzgibe in omogoči 

doseganje poslanstva človeštva. K vprašanju poslanstva oziroma smotra, ki ga 

Kant pripisuje človeškemu rodu, se bomo vrnili. Trenutno je pomembno, da se 

disciplina kot strogost kaže v funkciji pozitivne svobode. Nastopa kot pogoj 

poučevanja, ki sicer nastopi kasneje kot oblikovanje svobodnih umnih bitij 

(Bildung), sposobnih se predati nekemu političnemu projektu (ga svobodno 

izbrati). Zaradi tega je poučevanje v imenu notranjega oblikovanja mišljenja 

državljanov (Bildung) pozitivni del vzgoje, izvaja se v funkciji svobode za.  

 

To poudarja tudi G. Felicitas Munzel v tekstu Kant, Hegel in vznik pedagoške 

znanosti (Kant, Hegel and the Rise of Pedagogical Science). Za Kanta je temeljno 

prizadevanje moralne vzgoje utrjevanje značaja. V pismu Marcusu Herzu je Kant 

zapisal, da je glavni namen njegovega akademskega življenja kultiviranje dobrega 

značaja in razvijanje darov pri svojih učencih, kar si je obetal z vajami za 

razvijanje veščin, preudarnosti in modrosti. Kantova kritična filozofija tako 

denimo od logike pričakuje doseganje discipline uma, ki je bistvena za moralno 

življenje. V okviru Bildung kritična filozofija nastopa kot zdravilo za napake ali 

okornost v sklepanju. Kritični filozofiji je potemtakem pripisana funkcija, postane 

                                                 
103 Kant, Immanuel: O Pedagogiki (1988). V: Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja. 

Str. 147–158. Društvo za teoretsko psihoanalizo. Ljubljana. 
104 Dobro interpretacijo Kantovega pojmovanja vzgoje in zlasti spisa O pedagogiki glej tudi: 

Salecl, Renata: Disciplina kot pogoj svobode (2010). Založba Krtina. Ljubljana. 
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znanost, potrebna za kultivacijo uma, kar je – med drugim – tudi razlog, zaradi 

katerega jo morajo obvladati bodoči učitelji; učitelji ne morejo usmerjati drugih, 

če niso vzgojeni sami (Munzel 2006, 120). 

 

Munzelova na tem mestu navaja še znamenite besede iz zaključka Kritike 

praktičnega uma105, ki se v slovenskem prevodu glasijo takole: »Z eno besedo: 

znanost (iskana kritično in vpeljana metodično) predstavlja tista tesna vrata, ki 

vodijo k modroslovju, če z njim ne razumemo le tega, kar je treba storiti, ampak 

to, kar mora učitelj uporabiti za vodilo, da bi dobro in vidno utrli pot k modrosti in 

da bi druge obvarovali pred stranpotmi. Gre za znanost, katere hranilec mora 

vedno ostati filozofija, in katere subtilnih raziskovanj se občinstvo sicer ne mora 

udeleževati, a je zato deležno njenih naukov, ki se mu lahko šele po taki obdelavi 

pokažejo v vsej razvidnosti.« (Kant 1993, 157) 

 

V luči teh besed se lahko znova spomnimo na zagato, na katero smo naleteli 

zgoraj. Filozofija kot dejavnost filozofiranja dobi pomen v dolžnosti do družbe. 

Osnovna funkcija filozofiranja, ki se izvaja v imenu Bildung, ni vzgoja učenjakov, 

temveč vzgoja množice državljanov, ki bodo v skrbi za javno dobro lahko sledili 

javnim razpravam iz različnih področij človeškega udejstvovanja. In čeprav 

posamezni državljan ne bo mogel slediti prav vsaki razpravi in tudi ne nekaterim 

zelo strokovnim razpravam – nekdo, ki ni filozof pač ne bo mogel slediti 

subtilnim raziskovanjem učenjakov na področju filozofije – mora biti njegovo 

mišljenje notranje vseeno oblikovano tako, da jih bo večinoma lahko deležen, da 

jih bo kot svoboden subjekt sposoben samostojno premisliti in razumeti. Takšen 

pa ne bo, če ne bo sposoben filozofirati ali dobro misliti. »Praktična ali moralna 

vzgoja,« pravi Kant v tekstu O pedagogiki, »uči človeka, kako živeti kot 

svobodno bitje. To je vzgoja osebnega značaja svobodnega bitja, ki je sposobno 

vzdrževati samega sebe, zavzeti ustrezno mesto v družbi in hkrati obdržati lastno 

individualnost v pravem pomenu besede.« (Kant 1900, 30) V tem pomenu imamo 

torej opravka s filozofiranjem kot vzgojo svobodnega duha, s filozofiranjem v 

funkciji Bildung. 

                                                 
105 Kant, Immanuel: Kritika praktičnega uma (1993). Zbirka Analecta. Društvo za teoretsko 

psihoanalizo. Ljubljana. 
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Ko Kant omenja javno rabo uma, govori o še nekaterih zunanjih pogojih svobode, 

zaradi katerih je filozofiranja sploh lahko nekaj objektivnega. V tekstu Kaj je 

razsvetljenstvo z javno rabo razume tisto, »ki jo kdo kot učenjak izvaja pred 

celotnim občinstvom sveta bralcev.« (Kant 2006, 25) Bodimo pozorni na obstoj 

razumne javnosti in kako funkcionira kot politični pogoj objektivnosti svobode 

mišljenja (filozofiranja). Če namreč ni takšne javnosti in je učenjakom zaradi 

avtoritarne politike preprečena svoboda govora in mišljenja, potem nima nihče 

zunanje svobode, zaradi česar, nadaljuje Kant, živimo v času razsvetljenstva in ne 

v razsvetljeni dobi (prav tam, 28). V takšnem času pa je filozofiranje pičlo. Na tej 

točki Kant loči javno rabo uma od zasebne, privatne rabe. Pri tem je treba javno 

rabo vselej spodbujati, zasebno pa, četudi lahko subjekt misli, kar hoče, občasno 

omejiti – zlasti pri »nekaterih poslih, ki potekajo v imenu občestva.« (prav tam, 

25) V imenu občestva je torej dovoljeno od nekaterih članov tega občestva 

zahtevati, da ostanejo pasivni (prav tam), se pravi, upravičena je cenzura. V tekstu 

Kaj je razsvetljenstvo sicer ni zelo jasno razloženo, kateri interesi občestva 

upravičujejo javno rabo uma in tudi ne, kdaj je upravičena cenzura, čeprav so 

neka merila podana. Odločilno merilo je skrb za skupno dobro ali dobro danega 

občestva. Če nekdo, denimo, noče plačevati davkov, lahko kot učenjak javno 

razpravlja o razlogih za neplačevanje, toda ne sme si drzniti, da davkov v resnici 

ne bi plačal (prav tam, 25). V tem primeru je svoboda govora in mišljenja še 

dovoljena. Ni pa več dovoljena, če bi se nekdo zavzemal za ideje, ki se 

odpovedujejo razsvetljenstvu samemu: »Odpovedati se razsvetljenstvu, bodisi za 

svojo osebo ali, še bolj, za potomstvo, to pa se pravi kršiti in teptati svete pravice 

človeštva.« (prav tam, 27) To pomeni, da se je prepovedano zavzemati za ideje, ki 

preprečujejo samo mišljenje in filozofiranje, s tem pa napredovanje ali izboljšanje 

človeštva. Takšno bi bilo na primer zavzemanje za politično ali versko ureditev, v 

katero se ne bi smelo podvomiti in bi preprečevala sleherno morebitno 

spremembo (prav tam).  

 

V teh besedah je implicitno navzoč tudi politični cilj vzgoje in izobraževanja kot 

filozofiranja. Po eni strani nasprotuje vsakršni indoktrinaciji ali vzgoji za vnaprej 

določene družbene vloge (svoboda od), po drugi strani človeštvu nalaga 
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napredovanje h kozmopolitskemu občestvu (svoboda za). Še več, za Kanta 

pomeni biti član občestva v pravem pomenu besede biti razsvetljen in biti nekdo, 

ki filozofira, nekdo, ki ni nedoleten v smislu, da je neko znanje nanj samo 

obešeno od zunaj, torej biti nekdo, ki je tako svoboden od kot svoboden za, tako 

notranje kot zunanje svoboden. Takšen pa je lahko le član kozmopolitske družbe 

ali vsaj – dokler je kozmopolitstvo še neuresničen ideal – pristaš tega projekta. 

Javno rabo uma v pravem pomenu besede tako izvaja šele nekdo, ki javno misli, 

ki se s svojo besedo obrača na člane kozmopolitske družbe, ki je »občinstvo v 

pravem pomenu besede« (prav tam, 25). V tem pomenu imamo opraviti s 

filozofiranjem kot »aktivistično« dejavnostjo v pomenu, da kot pogoj svoje 

možnosti zahteva uresničitev zunanjih političnih ciljev, ki pa jih znova ni mogoče 

doseči brez avtonomnih, notranje ustrezno oblikovanih (Bildung) posameznikov. 

V teh mislih nemara najdemo potrditev, da je javna raba uma naloga slehernega 

državljana in ne le učenjaka (strokovnjaka). Čeprav se povprečen državljan ne 

more udeležiti prav vsake strokovne razprave, pa je poklican, da vzdržuje njeno 

možnost, kar je interes javnosti.   

 

Obči politični cilj vzgoje in izobraževanja je torej po Kantu kozmopolitski. Na 

osebni ravni pa je cilj vzgoje moralna oseba, ki je zmožna premagati sebičnost in 

se predati občemu cilju. Tudi tukaj sta zelo jasno povezana oba vidika svobode, 

kajti neka oseba je in ima svobodo v pravem pomenu besede šele, ko živi v dobro 

urejeni družbi. Takšna pa je družba, ki je ne trgajo privatni interesi, temveč jo 

povezuje javni interes, kamor sodi tudi javna vzgoja, ki šele omogoči, da se neka 

oseba podredi projektu, ki to osebo daleč presega, to pa je prav kozmopolitska 

družba, ki je po Kantu smoter prizadevanj človeškega rodu kot takega. 

 

Zgoraj smo vprašali, kako razločiti filozofiranje od drugih dejavnosti duha 

(denimo pridobitništva). Odgovor, ki se nakazuje pri Kantu, je sedaj naslednji. 

Filozofiranje je sestavljeno iz treh delov: 1. Logike ali kategorialne analize kot 

zdravila za napake; 2. vzgoje osebnega značaja svobodnega bitja ali vzgoje duha; 

3. politično aktivističnega prizadevanja za kozmopolitsko družbo. Pri tem sta 

logika in vzgoja svobodnega duha nujna pogoja filozofiranja, nista pa zadostna. S 
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političnim prizadevanjem (aktivizmom) je treba zagotoviti še zunanje pogoje za 

uspevanje teh dveh nujnih pogojev. To nas vodi h Kantovi teleologiji, ki jo lahko 

razumemo, kot bomo videli v nadaljevanju, kot načelo demarkacije filozofiranja 

od zlorab filozofije. 

 

1.4 Kantova »pedagoška« teleologija 
 

Zgoraj smo rekli, da je kozmopolitska družba po Kantu smoter prizadevanj 

človeškega rodu. Smotrna ali teleološko usmerjenost človeškega rodu se zdi 

najbolj šibek del Kantovih pedagoško-moralno-političnih razmišljanj. Toda videz 

morda vara. Zato si tudi ta del njegovih prizadevanj oglejmo nekoliko podrobneje.  

 

Kant se ne izogne vprašanju, ali so politična prizadevanja, ki omogočajo 

uspevanje logičnih in duhovno svobodnih ljudi (zgornja nujna pogoja 

filozofiranja), uresničljiva. Videli smo, da se po njegovem filozofiranje kot 

dejavnost duha lahko v polni meri uveljavi le pri nekom, ki je hkrati državljan 

univerzuma, kozmopolit. To je navsezadnje poanta treh njegovih znamenitih 

tekstov: O pedagogiki, Ideja k obči zgodovini s kozmopolitskega gledišča106 in O 

reklu: V teoriji je to morda pravilno, ne velja pa za prakso107. A državljani 

univerzuma ne postanemo preprosto z odločitvijo ali ker tako rečemo. Za ta cilj  si 

je treba prizadevati, se boriti in ta borba je videti precej utopična.  

 

Omenili smo, da je treba, če naj bo poučevanje za na neki točki zrelosti duha 

uspešno, otroka že zelo zgodaj podvreči disciplini. Zakaj? Da ne bi v prihodnosti 

postali »trenutni« oziroma kot pravi Kant v tekstu O pedagogiki, da ne bi 

nemudoma izvedli prav vsake domislice ali sledili sleherni muhi, da torej ne 

obdržimo divjosti v sebi še v odrasli dobi, da nismo razvajeni oziroma smo se 

sposobni odpreti nagnjenju k svobodi. Šele, ko je preprečena »trenutnost« ali 

muhavost, se lahko v mladem duhu porajajo pogoji za plemenitost in svobodo za. 

                                                 
106 Kant, Immanuel: Ideja k obči zgodovini s kozmopolitskega gledišča (2006). V: Zgodovinsko-

politični spisi. Philosophica. Series Classica. Str. 3–19. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 
107 Kant, Immanuel: O reklu: V teoriji je to morda pravilno, ne velja pa za prakso (2006). V: 

Immanuel Kant: Zgodovinsko-politični spisi. Str. 47–85. Philosophica. Series Classica. Založba 

ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 
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Očitno je, da se Kant tukaj naslanja na neko, za nas trenutno sicer manj 

pomembno implicitno empirično pridobljeno domnevo, da je »človeka pozneje 

težko spremeniti« (Kant 1988, 148), ali, kot pravi nekoliko kasneje, sploh nikoli 

(prav tam, 150). 

 

Na tej točki – in to je pomembneje – se Kant v tekstu O pedagogiki loti ugovora 

tistih, ki menijo, da so vsa prizadevanja glede poučevanja in oblikovanja 

človeštva zaman, da so utopična. Vzgojitelj, ki tako misli, je po Kantu slab 

vzgojitelj, na nek način je nedostojen javne besede. Tak vzgojitelj dejansko ni 

zmožen uvideti razpona zmožnosti človeka kot generičnega bitja ali kot 

predstavnika človeške vrste. Nima, kot se glasi Kantov protiargument, uvida v 

potenciale človeške narave. Namreč: »Če bi se nekoč za našo vzgojo zavzelo kako 

bitje višje vrste, bi vendarle videli, kaj bi lahko nastalo iz človeka. Ker pa vzgoja 

človeka deloma nekaj nauči, deloma pa tudi nekaj pri njem samo razvije: zato ne 

moremo vedeti, kako daleč segajo pri njem naravne zasnove. Ko bi bil s podporo 

vélikih in z združenimi močmi mnogih tu narejen vsaj en eksperiment: tedaj bi 

nam tudi že to dalo neka pojasnila o tem, do kod približno bi jih človek zmogel 

razviti.« (prav tam, 149) 

 

Ugovor, da človeka ni mogoče spremeniti, se pravi, ga napraviti za logičnega in 

duhovno svobodnega, je sicer – priznava Kant – močan, posebno, če se pri tem 

sklicujemo na empirične neuspehe posameznikov. Toda, kot sledi iz zgornjega 

navedka, iz posameznih neuspehov ne moremo sklepati, da velja enako za 

človeško vrsto kot tako, da torej človeštvo ne bo napredovalo. Če tega ne moremo 

vedeti, tedaj je ugovor neupravičen, upravičeno pa je politično prizadevanje za 

kozmopolitstvo – pa čeprav dolgoročno. S tem prehajamo k nekoliko podrobnejši 

obravnavi Kantove teleologije in, v kolikor se nanaša na poučevanje in politični 

ustroj družbe, v kateri se poučevanje odvija, k podrobnejši obravnavi smotra, ki 

ga mora doseči človeški rod. Doslej smo že videli, da je smoter, ki so mu 

podrejeni cilji vzgoje in izobraževanja, zunanje in notranje svobodna osebnost ali, 

rečeno s Kantom, avtonomna osebnost v kozmopolitski družbi. To pomeni, da je 

za zagotovitev notranje svobodnega duha treba zagotoviti tudi zunanje pogoje.  
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Več gradiva za razmislek o tem vprašanju pri Kantu je mogoče najti v njegovem 

tekstu O reklu: v teoriji je to morda pravilno, ne velja pa za prakso. V tem tekstu 

Kant najprej nasprotuje pesimizmu M. Mendelssona, ki ga predstavi kot slabega 

vzgojitelja, neprimernega za moralni razvoj človeštva. Kantovi argumenti zoper 

Mendelssona so različni. Eden med njimi pravi nekako takole: čemu se je 

Mendelsson sploh odločil pridigati pesimizem glede moralnega napredka 

človeškega rodu ali čemu »si je tako marljivo prizadeval za razsvetljevanje in 

blaginjo naroda« (Kant 2006, 82); ali ni že s tem razsvetljeval ljudi in če je, ali ni 

potem njegovo prizadevanje protislovno oziroma v nasprotju s tem, kar je narodu, 

ki ga je razsvetljeval, sploh govoril: da ga namreč na dolgi rok ni mogoče 

razsvetliti (v moralnem oziru)?  

 

Temu sledi naslednji argument: »Pogled na zlo, ne toliko na tisto, ki ga 

človeškemu rodu prizadevajo naravni vzroki, temveč vse prej na tisto, ki ga drug 

drugemu prizadevajo ljudje sami, je sicer žalosten, a čud vendarle razvedri upanje, 

da bi lahko v prihodnje bilo bolje; pri tem gre za nesebično dobrohotnost, saj 

bomo že zdavnaj v grobu in plodov, ki smo jih deloma sami posejali, ne bomo 

poželi. […] Tudi če mislimo, da to, kar še ni uspelo doslej, ne bo uspelo nikoli, 

nas to ne upravičuje, da bi opustili […] moralno namero, ki postane dolžnost, 

kolikor ni mogoče dokazati, da je njeno uresničenje nekaj nemogočega.« (prav 

tam, 82) 

 

V tem argumentu proti Mendelssonu je predstavljen motiv dolžnosti, ki temelji na 

razsvetljenski ideji napredovanja človeškega rodu in je v bistvu enak argumentu iz 

teksta O pedagogiki: tudi če ni jasno, ali bomo kot rod (človeštvo) dosegli 

razsvetljeno stanje, nam ni dovoljeno obupati, kajti ni dokazano, da tega kot 

človeštvo ne zmoremo: navsezadnje ni nobeno višje bitje opravilo nikakršnega 

eksperimenta, ki bi dokazoval, kaj zmoremo ali česa ne zmoremo z vidika 

napredka človeške vrste. 

 

Toda ali nimamo tukaj opraviti z zmotnim sklepanjem, imenovanim Ad 

ignorantiam (argument »iz nevednosti«), ki ga zagrešimo, kot pravi Šuster, 
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»kadar iz nevednosti sklepamo na vednost« (Šuster 1998, 212)? Po Šusterju 

nastopa Ad ignorantiam v dveh oblikah:  

 

A: Nihče ni nikdar dokazal, da je p napačen. Torej je p resničen. Oziroma: Ni 

dokaza, da ne-p. Torej p.  

B: Nihče ni nikdar dokazal, da je p resničen. Torej je p napačen. Oziroma: Ni 

dokaza, da p. Torej ne-p (prav tam). 

 

Mendelssonovo sklepanje ima obliko B. Nihče ni dokazal, da se človeštvo v teku 

časa moralno izpopolnjuje. Torej se ne izpopolnjuje oziroma človeštvo v vseh 

časovnih obdobjih ohranja približno enako stopnjo nravnosti (Kant 2006, 80).  

 

V nasprotju s tem Kantovo sklepanje ni logična zmota. Pravi sicer, da ni nihče 

dokazal, da se človeštvo ne izpopolnjuje. Toda doda, da tudi če ni nihče dokazal, 

da se izpopolnjuje, je edino, kar lahko sklepamo, da ne vemo. A ta nevednost nas 

ne reši izpolnjevanja moralne dolžnosti, namreč da se vedemo, kot da se človeštvo 

dejansko izpopolnjuje, kot da je to smoter uma.  

 

Kant s tem pristane v logiki, ker moram tudi morem (ki jo veže na smoter pripisan 

človeški vrsti, namreč smoter moralnega izpopolnjevanja, napredovanja vrste), 

kar sicer tudi izrecno priznava: »Pač pa je izkustvo, ki je lahko le notranje, da 

človeške čudi nobena ideja ne povzdiguje in ne poživlja bolj, vse do vzhičenosti, 

kakor ravno ideja čiste moralne naravnanosti, ki od vsega najbolj časti dolžnost in 

se bori z neštetimi tegobami življenja, nič manj kakor z njegovimi 

najzapeljivejšimi skušnjavami, a jih vendarle premaga (in upravičeno lahko 

predpostavljamo, da je človek tega zmožen). To, da se človek zaveda, da to more 

[kann], ker to mora [soll], odpira v njem globino božanskih zasnov, zaradi katere 

začuti nekakšen sveti srh nad veličino in vzvišenostjo svoje resnične določitve.« 

(prav tam, 61) 

 

Kant individualno raven, ki ji Mendelsson sicer ne bi oporekal, saj ni zanikal 

možnosti moralnega razvoja posameznika, temveč možnost moralnega razvoja 
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človeštva, poveže z generično ravnijo prav s pojmom vzgoje: človeka je treba 

pogosteje opominjati, da se bo navadil na vrlino v njeni čistosti in to načelo 

uveljaviti v privatnem in javnem pouku (prav tam).  

 

Logika moram, ker zmorem torej stavi na dolgoročno spreminjanje narave 

človeškega rodu. Kant izrecno pravi, da je uspeh podjetja človeškega rodu 

odvisen od tega, »kaj bo človeška narava naredila v nas in z nami,« (prav tam, 82) 

se pravi, ali se bo naša narava podvrgla prisili, ponotranjila dobro. Dolgoročni cilj 

mora torej biti povezan s kratkoročnim. Težava je, da se bo cilj smotrne 

usmerjenosti ali »[…] smoter, ki ga ima človeštvo v celoti svojega rodu, da 

namreč doseže svojo končno določitev s pomočjo svobodne uporabe vseh svojih 

sil, kolikor daleč pač sežejo, uresničil na način, ki mu smotri ljudi, obravnavani 

sami zase, ravno nasprotujejo.« (prav tam, 84) Zato mora biti tudi cilj 

posameznikove nravstvene drže povezan s poučevanjem kot oblikovanjem 

značaja (Bildung). Kant v tekstu O pedagogiki poučevanju pravi tudi 

moraliziranje ali razsvetljevanje, bistveno pri tem pa je, da »človek naj ne bo zgolj 

vešč za vsakršen smoter, temveč bi moral dobiti tudi nravstveno držo, da bo 

izbiral le zares dobre smotre.« (Kant 1988, 154) Sodobni avtorji s področja 

kritičnega mišljenja, denimo Harvey Siegel, bi dejali, da ni dovolj le poučevanje 

kritičnega mišljenja (ali branja ipd.) kot zbirke veščin, temveč morajo posamezno 

kritično mislečo osebo v življenju tudi voditi predhodno kritično ovrednoteni 

razlogi. Kant (in seveda ne le on) je že mnogo pred avtorji s področja kritičnega 

mišljenja trdil isto: mišljenje je treba ponotranjiti, spremeniti veščino v vrlino. To 

pomeni, kot bomo videli tudi kasneje, da vzgoja posameznikov ne sme biti le 

vzgoja za neposredno uspevanje v življenju (denimo zgoraj omenjeno bogatenje), 

temveč mora biti usmerjena v preseganje sedanjosti, orientirana v prihodnost.  

 

Kantovo teleologijo, katere namen je zavrnitev pesimizma glede zmožnosti 

človeške narave, lahko torej razumemo tudi kot načelo demarkacije filozofiranja 

od zlorab filozofije (oziroma demarkacije dobrega in slabega mišljenja), o čemer 

smo govorili zgoraj.  
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Toda zadržimo se še pri funkciji Kantove teleologije v imenu zavračanja 

pesimizma. V ta namen jo moramo postaviti v zgodovinski kontekst tedanjih 

razprav. Thomas Hobbes je denimo menil, da delovanja države in dolžnosti 

državljanov ne moremo razumeti, če ne razumemo, kako je »grajena človeška 

narava, ali je primerna za tvorjenje države ali ne in kako se morajo ljudje združiti, 

če hočejo postati enotnost« (nav. po: Vogl 2012, 28).108 

 

Po Voglu so od 17. stoletja naprej človeka opisovali kot bitje poželenj, apetitov in 

socialne disfunkcije (Vogl 2012, 29): »[…] za razliko od drugih živali se izkaže, 

da je človek disfunkcionalen, neprimeren za življenje v skupnosti. Postal je 

neprijeten tovariš za svoje vrstnike – in obsežna literatura o konceptih, kot sta 

˝samoljubje˝ ali ˝samoohranitev˝, dokazuje, da moramo v primeru človeka 

govoriti kvečjemu o ˝nedružabni družabnosti˝ ali o ˝ljudstvu hudičev˝, kot je to 

storil tudi sam Kant. Ta dejanski človek se nahaja v brezupno ˝sprijenem stanju˝, 

to je ˝z najrazličnejšimi podlimi poželenji navdahnjeno bitje˝.« (prav tam) 

 

Vogl nato izpelje, da ta – glede na preteklost – novi pogled na človeka pomeni 

rojstvo politične antropologije in predstavlja »temeljni korak k dojetju in 

realizaciji novih konceptov za mehanizme družbenega delovanja« (prav tam). Gre 

namreč za čas, ko so raziskovalci »vse bolj nestrpno pričakovali nastop 

nekakšnega Leibniza, Descartesa ali Newtona politike in družbe.« (prav tam, 27) 

 

Tako je tudi Kanta zanimalo – zlasti v tekstu Ideja k obči zgodovini s 

kozmopolitskega gledišča – ali je mogoče »v tem nesmiselnem teku človeških 

zadev […] odkriti naravne namere, na podlagi katere bi bila o bitjih, ki delujejo 

brez lastnega načrta, vendarle možna zgodovina glede na določen načrt narave. 

Zanima nas, ali nam bo uspelo najti vodilo za tako zgodovino, naravi pa bomo 

prepustili, da ustvari moža, ki bo sposoben v skladu z njim oblikovati zgodovino. 

Tako je ustvarila Keplerja, ki je ekscentrične tire planetov na nepričakovan način 

podvrgel določenim zakonom; prav tako Newtona, ki je te zakone pojasnil na 

osnovi splošnega vzroka.« (Kant 2006, 6) 

                                                 
108 Vogl, Joseph: Prikazen kapitala (2012). Zbirka Krt, 166. Krtina. Ljubljana.  
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Toda iskanje tega načrta je nato krenilo po dveh poteh, ki bi ju, kot smo doslej 

nakazali, lahko poimenovali optimistična in pesimistična pot. Kant se s svojo 

teleologijo umešča med optimiste, kar kaže njegova kritika Mendelssona. Bistvo 

pesimističnega iskanja družbenih zakonov predstavlja logika – tukaj se znova 

sklicujemo na Vogla – da šele nezmerna nagnjena, se pravi Kantova družabna 

nedružabnost (do katere še pridemo), tvorijo »dinamičen in uglašen red. […] Prav 

zaradi svoje asocialnosti – tako se glasi presenetljivi argument – je človek 

zakoličen kot dejavnik družbenega reda, prav v svoji nezanesljivosti je integriran 

kot zanesljiva, izračunljiva vrednost.« (Vogl 2012, 30) 

 

Nadaljevanje Voglove razprave pokaže, da takšno izračunljivost in s tem 

napovedljivost obnašanja ljudi omogoča interes, ki nastopa kot »nedeljivi atom 

obnašanja.« (prav tam, 31) In naprej: »Tako kot so telesa v naravi podvržena 

zakonu gravitacije, tako je družba določena z zakonom gibanja interesov.« (prav 

tam) Vogl nato navaja različne avtorje tistega časa, od Helvetiusa, ki vidi v 

zakonu interesa zakon, podoben fizikalnemu zakonu gibanja, do Adama 

Smitha109, ki je s prispodobo »nevidne roke« izrazil isto idejo, namreč, da »prav 

slepota sebičnih interesov […] jamči zasledovanje občega interesa.« (prav tam, 

35) Slednje je mogoče, ker naravna grabežljivost ljudi proizvaja presežke dobrin, 

ki se potem razdelijo med vse prebivalce, s čimer se spodbuja interes družbe kot 

celote (prav tam, 37). 

 

Pripadniki pesimistične struje si torej ne delajo utvar glede človeške narave. Pri 

tem bodisi ne verjamejo v njeno izboljšanje bodisi se s tem sploh ne ukvarjajo, 

temveč jo v lastnih raziskovanjih – razumljeno kot nekaj sebičnega in asocialnega 

– jemljejo kot predpostavko, kot atom. V nasprotju s tem Kant – kljub nevednosti, 

                                                 
109 Primerjaj: Smith, Adam: Bogastvo narodov – raziskava o naravi in vzrokih bogastva narodov 

(2010). Studia humanitatis. Ljubljana. Tukaj denimo preberemo: »Ker se torej vsak posameznik na 

vso moč trudi uporabljati kapital za vzdrževanje domače dejavnosti, […] večinoma sicer nima 

namena podpirati javne koristi in tudi ne ve, v kolikšni meri jo podpira. S tem […], ko to 

delovnost usmerja tako, da bi njen produkt imel čim večjo vrednost, spet skrbi samo za svoj 

dobiček, in kakor v številnih drugih ga tudi v tem primeru vodi nevidna roka, da podpira cilj, ki 

sploh ni del njegovega namena. Za družbo pa nikakor ni vedno slabo, da tega ne dela z namenom. 

Kadar se človek trudi zase, pogosto podpira družbeno korist učinkoviteje kakor takrat, ko si 

resnično prizadeva zanjo. Še nikdar nisem slišal, da bi tisti, ki hlinijo, da trgujejo za splošno 

blaginjo, naredili dosti dobrega.« (Smith 2010, 297) 
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ki smo jo omenili zgoraj – na nek način verjame v izboljšanje človeške narave, 

predvsem v njen moralni razvoj skozi generacije. Optimizem je bistvo njegove 

teleologije, ki stavi na umno naravo človeškega bitja, čeprav moramo v isti sapi 

ugotoviti, da mu pesimistični pogled, ki izhaja iz empirično ugotovljenih 

neuspehov posameznikov in človeškega rodu, ni povsem tuj. 

 

Zapleteno vprašanje Kantove optimistične teleologije lahko naprej razvijemo s 

pomočjo teksta Barbare Herman Urjenje avtonomije: Kant in vprašanje moralne 

vzgoje110. Na prvi pogled se namreč zdi, da Kant s pojmom nedružabna 

družabnost, ki smo ga vpeljali z Voglom, sledi pesimistom in se tako – zaradi 

lastnega pojmovanja svobode – zapleta v protislovje. Zgoraj smo že izpostavili 

Kantovo pojmovanje svobode skozi oba vidika tega pojma, negativnega in 

pozitivnega. Ta moment svobode izpostavi tudi Hermanova, pri čemer se nasloni 

na Kantov tekst Domnevni začetek zgodovine človeštva111.  

 

V tem tekstu Kant še enkrat več razvija svoje pojmovanje svobode, ki je povezano 

z vznikom umne zmožnosti. Človek je, kakor hitro je v njem vzniknil um, dobil 

sposobnost, da se izneveri, osvobodi meja, znotraj katerih živijo živali. Človeku 

so se, pravi Kant, »odprle oči. V sebi je odkril sposobnost, da si sam izbere svoj 

način življenja in da ni več vezan na samo enega kot druge živali.« (Kant 2006, 

36) Hermanova se skliče prav na ta moment, na »brezno« svobode (Herman 2000, 

260). Ali kot se o človeku, ki komaj pridobi um, izrazi sam Kant: »Stal je tako 

rekoč na robu prepada, ker se mu je sedaj namesto posameznih predmetov 

njegovega poželenja, ki mu jih je doslej določal instinkt, razkrilo neskončno 

število predmetov, v izbiri katerih se sploh še ni znašel; in potem ko je enkrat 

okusil to stanje svobode, se mu je zdelo popolnoma nemogoče, da bi se spet vrnil 

v stanje podložnosti (pod vladavino instinkta).« (Kant 2006, 36) 

 

                                                 
110 Herman, Barbara: Training to Autonomy: Kant and the Question of Moral Education (1998; 

2000). V: Philosophers on Education: New Historical Perspectives, str. 255–272. Ed. Amélie 

Oksenberg Rorty. Routledge.  
111 Kant, Immanuel: Domnevni začetek zgodovine človeštva (2006). V: Zgodovinsko-politični 

spisi. Str. 31–46. Philosophica. Series Classica. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 
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Ko je um postal dejaven, je postal razvoj zgodovine človeškega rodu drugače 

določen. Človeštvo je postalo sposobno razmišljati o lastnem življenju z vidika 

oddaljenih ali možnih ciljev.  

 

Zadnja etapa v razvoju uma (v tem tekstu) je po Kantu dojetje, da je človek 

»smoter narave.« (prav tam, 37) Če ob tem dobronamerno izpustimo Kantovo 

tradicionalno krščansko predstavo, je z našega vidika pomembno, da so po 

Kantovem pojmovanju smotra prav vsi ljudje enako upravičeni do naravnih darov: 

»Tako je človek postal enak vsem umnim bitjem, ne glede na njihov status: namreč 

vpričo zahteve, da je on sam smoter, da ga morajo tudi vsi ostali ceniti kot 

takšnega in da ga ne sme nihče uporabljati zgolj kot sredstvo za kakšne druge 

namere. Osnova takšne brezpogojne enakosti med ljudmi tiči tukaj in ne v umu, ki 

se ga običajno obravnava kot golo orodje za zadovoljitev številnih nagnjenj. Tukaj 

tiči celo enakost človeka z višjimi bitji, ki bi glede na naravne talente sicer lahko 

bila v neprimerljivi prednosti, a ki zato še nimajo pravice, da bi mu vladala po 

mili volji. Zato je omenjeni korak hkrati tudi povezan z izpustitvijo človeka iz 

materinskega naročja narave.«  (prav tam, 38) 

 

Osnova brezpogojne enakosti med vsemi ljudmi in sploh enakosti med vsemi 

umnimi bitji potemtakem ni instrumentalni razum/um temveč moralni um. 

Hermanova na tej podlagi pravi, da razumevanje sebe in drugih kot enakih šele 

omogoča življenje v družbi. Čeprav smo se nemara začeli združevati zaradi koristi 

(načelo samoljubja), pa so prave družbene vezi funkcija uma, ki identificira 

vrednost človeškosti tako, da jo loči od uporabne vrednosti živali, rastlin in 

preostale narave (Herman 2000, 261). Razvoj razuma/uma tako spremeni samo 

človeško naravo: omogoči nove (racionalne) želje in nove moči. Omogoči izbiro. 

 

Toda kako po Kantu sploh pride do tega razvoja? Tako kot že v tekstih O reklu: v 

teoriji je to morda pravilno, ne velja pa za prakso in O pedagogiki, tudi v tekstu 

Ideja k obči zgodovini s kozmopolitskega gledišča (2006) Kant razvija misel, da se 

naravne zasnove, nujne za rabo uma, ne morejo razviti pri posamezniku, temveč le 
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pri rodu in to s posredovanjem vzgoje (izobraževanja). Njegov argument tukaj je 

naslednji: 

 

1. Um ne deluje nagonsko (zgoraj smo videli, da je dejavnik svobode). 

2. Ker ne deluje nagonsko, »potrebuje poskuse, vajo in poučevanje, da bi lahko od 

ene stopnje uvidenja postopoma napredoval k drugi.« (Kant 2006, 7). 

3. Posamezen človek ne živi tako dolgo, da bi dosegel »popolno rabo vseh svojih 

naravnih zmožnosti.« (prav tam) Narava je človeku odmerila kratko življenjsko 

dobo. 

 

[Torej, 4]: »Če pa je narava odmerila njegovemu življenju samo kratko dobo […], 

tedaj potrebuje niz generacij, […] in vsaka od teh generacij predaja drugi to, glede 

česar si je prišla na jasno […].« (prav tam) 

 

Če ta sklep nekoliko preformuliramo, lahko (na najbolj splošni ravni) rečemo, da 

se pogoji rabe uma razvijajo v družbi; niz generacij namreč implicira družbenost 

človeškega bitja. Seveda pa to ne pojasnjuje, kako je vzniknil sam um oziroma, 

kako pridemo do vzgoje (oblikovanja) tega uma skozi generacije. Prav na tej točki 

nas lahko Kant zavede, saj se njegovo razmišljanje nekaj časa ujema s 

pesimistično (empirično) strujo. To potrjuje njegovo razmišljanje v Ideji, kjer 

pravi:  

 

»Sredstvo, ki ga uporablja narava, da bi dosegla razvoj vseh svojih zasnov, je 

njihov antagonizem v družbi, kolikor ta antagonizem na koncu vendarle postane 

vzrok za njihov zakonit red.« (prav tam, 8) 

 

Antagonizem ali znamenita nedružabna družabnost je torej vendarle sila, ki jo 

najdemo na začetku. Izraža težnjo človeškega rodu, njegovo povezovanje v 

družbo. Podružbljanje je torej naravno nagnjenje. Toda po njegovem je za 

posameznega človeka »značilna tudi močna težnja, da se osami« (prav tam, 9), da 

bo vse tako, kot si je sam zamislil. Ta odpor ga nato žene v dejavnost, ki ga preko 
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primerjanja z drugimi in poskusi, da si »zagotovi položaj med svojimi tovariši« 

(prav tam), sčasoma vodi do kulture in moralnosti.  

 

Kant podobno zgodbo razvija še v tekstu Religija v mejah čistega uma112, kjer 

predstavi tri zmožnosti, predispozicije človeške narave: predispozicijo za 

živalskost, človeškost in za osebnost. Hermanova ta tekst interpretira takole: del 

živalskega instinkta je instinkt k družbenosti (združevanje v skupine), del 

človeškega instinkta je težnja k sreči, kjer se primerjamo med sabo, ker pa tukaj še 

nimamo neodvisnega merila o tem, čemu je vredno slediti, smo odvisni od mnenja 

drugih. Dve predispoziciji človeške narave tako nista moralni, temveč sta 

sestavini nemoralnega praktičnega uma, kjer si posamezniki prizadevajo za 

maksimalno srečo in zadovoljitev želja. Razprava zato poteka o sredstvih, kako to 

srečo doseči. Moralna vzgoja bi se zato ukvarjala z učenjem zavrnitve, zadržanj, 

omejitev želja itd. Toda ta projekt je še vedno projekt zadovoljevanja želja. Šele 

tretja zmožnost vnese čisti praktični um in dopolni to, kar smo kot racionalni 

dejavniki, vendar ostane povezana s prejšnjima dvema zmožnostma: nagnjenostjo 

k družbenosti (da ne živimo v izolaciji) in nagnjenostjo k primerjavi z drugimi, 

zaradi česar imamo občutek za lastno dobrobit, ki jo primerjamo z dobrobitjo 

drugih. Toda zgolj primerjalni način merjenja dobrega nam ne more dati smeri 

delovanja, je nepopoln. Dodatna težava je tudi želja, da ne bi bili na slabšem kot 

drugi, kar vodi k ljubosumju in tekmovalnosti, ki oblikujeta naša življenja 

(Herman 2000, 262).  

 

Tudi v tem tekstu imamo potemtakem opravka z nedružabno družabnostjo, ki 

nastopa kot motor razvoja civilizacije. Ta pojem nas postavlja pred težave, saj je 

očitno, kot smo videli zgoraj (Vogl), da deluje kot slepa sila. Kant namreč sam 

pravi, da je soglašanje z družbo patološko izsiljeno (Kant 2006, 9) in tudi: 

»Človek hoče slogo, a narava ve bolje, kaj je dobro za njegov rod, in hoče razdor. 

Človek hoče živeti udobno in zabavno, narava pa hoče, da preseže lenobnost in 

nedejavno zadovoljnost z malim, hoče, da se zažene v delo in težave ter da proti 

njim najde tudi sredstva, s pomočjo katerih se jih lahko preudarno reši.« (prav 

                                                 
112 Kant, Immanuel: Religija v mejah čistega uma (1991). V: Problemi. Razprave. Št. 1. Str. 75–

96. Društvo za teoretsko psihoanalizo. Ljubljana. 
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tam) Kako je torej mogoče to uskladiti z zgoraj predstavljenim pojmovanjem 

človeka kot svobodnega dejavnika? V čem se Kant loči od pesimistov? Kje in 

kako nenadoma nastopi um, ki je predmet vzgoje, ki se mora naučiti filozofirati? 

 

Ves čas imamo torej opraviti z nekakšnim »dialektičnim« preskokom. V Ideji, 

denimo, Kant težnjo podružbljanja preprosto pripiše človeški naravi, kar očitno 

potrebuje, da lahko sklene, da »je torej le v družbi mogoče doseči najvišjo namero 

narave, in sicer razvoj vseh njenih zasnov v človeštvu.« (prav tam, 10) 

 

Po Hermanovi je težava je naslednja. Če je nedružabna družabnost mehanizem, ki 

proizvede možnosti spremembe, zakaj je potem sprememba vselej tudi 

sprememba za neko dobro ali k nečemu dobremu. Ali drugače, kako je mogoča 

empirična sprememba na bolje, ko pa večina akterjev ni dobra po sebi in si celo ne 

prizadeva, da bi dobra bila (Herman 2000, 265)? In še, če je vzgoja tisti medij, ki 

naj skozi vrsto generacij omogoči človeku postati svoboden in živeti umno 

življenje, kako lahko vzgoji uspe? Kako lahko postane kaj več kot gola dresura ali 

discipliniranje? Kako je vzgoja posameznikov povezana z vzgojo človeškega 

rodu? 

 

Po Hermanovi prinaša izhod iz te zagate prav Kantov progresivni pogled na 

zgodovino oziroma njegov optimizem. Zakaj ga potrebuje in kakšno dobro 

prinese takšen pogled moralnemu dejavniku? 

 

Videli smo, da se Kant po eni strani, kot kakšen teoretik družbene pogodbe, 

sklicuje na delovanje slepega mehanizma: »Stiska je tisto, kar prisili človeka, ki se 

sicer tako navdušuje za nevezano svobodo, da stopi v to stanje prisile; in sicer 

najvišja stiska med vsemi, se pravi stiska, ki jo ljudje drug drugemu povzročajo 

sami, saj so njihova nagnjenja vzrok za to, da v divji svobodi ne morejo dolgo 

obstajati drug ob drugem.« (Kant 2006, 10) Toda po drugi strani se sklicuje na 

idejo, ki »je vendarle neizogiben izhod iz stiske,« (prav tam, 12) namreč na korak 

v zvezo ljudstev oziroma na kozmopolitizem. Progresivni pogled se kaže prav v 

tem. Po njegovem nas je namreč zgodovinski razvoj v mejah delovanja slepega 
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mehanizma pripeljal do stanja kultiviranosti oziroma civiliziranosti, toda še ne do 

stanja moraliziranosti (prav tam, 14).  

 

To sicer še ni zadovoljiv odgovor na vprašanje, kako lahko vzgoji za svobodo 

duha, ki so je deležni nesvobodni ljudje, uspe. Bolj kot kaj drugega, imamo 

opravka s skico, ki vidi možnost preskoka iz kraljestva nujnosti (dobe 

razsvetljenstva) v kraljestvo svobode (razsvetljeno dobo) v pedagoški in politični 

dejavnosti prežeti z optimizmom (vero), da ta dejavnost ni jalova. Če hočemo 

doseči razsvetljeno dobo, moramo namreč doseči »obče kozmopolitsko stanje kot 

poganjek, v katerem se razvijejo vse izvorne zasnove človeškega rodu.« (Kant 

2006, 16) Upanje, da bomo to dosegli, pa je že moment (orodje) tega doseganja.  

 

Ali določneje: »Filozofski poskus, da bi občo zgodovino razdelali glede na načrt 

narave, ki meri na popolno civilno združenje v človeškem rodu, moramo 

obravnavati kot nekaj možnega in kot nekaj, kar samo prispeva k tej nameri.« 

(prav tam, 17) 

 

Gre torej za filozofski poskus, ki stremi k idealu in čeravno tega ideala ni mogoče 

povsem doseči in nemara tudi ne trditi, da ga lahko dosežemo, pa lahko po Kantu 

vsaj upamo, da se mu bomo približali (prav tam, 11) oziroma da ne bomo obupali 

vpričo dejanske zgodovine, ki »deluje kot nenehen ugovor proti temu« (prav tam, 

18) idealu.  

 

Ali kot to razvije Hermanova. Glede na to, da je to projekt generacij, ki se 

uresničuje onkraj dobrih namer posameznikov, in da se ta razvoj dogaja brez 

vidnih zunanjih znakov (znamenj) – pot k stabilnemu miru vodi namreč preko 

vojn, imperializma, ekonomskega zatiranja – postane pomembno, kako nekdo, ki 

se nahaja znotraj tega procesa, vidi stvari (Herman 2000, 266). Sami bi dodali, 

pomembno je, kako stremimo k idealu in da sploh stremimo.  

 

Prepričanje, da se naše delovanje odvija v toku, kjer se stvari izboljšujejo, nam 

omogoča – tako Hermanova – razviti vztrajnost, strpnost, širokosrčnost, 
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odpuščanje ipd. Pri teh vrlinah ne gre le za to, da naredijo posameznika boljšega, 

hkrati pomagajo k trajnemu moralnemu napredku. »Če verjamemo, da je lahko 

posledica naših dejanj sčasoma pozitivna, bomo morda sprejeli cilje in potrdili 

institucije, ki podpirajo smer spremembe, čeprav to vključuje določeno tveganje 

in žrtvovanje.« (prav tam, 266) V odsotnosti tega prepričanja izgubimo 

pomembne razloge za sprejemanje tveganja. »Mišljenje, da ima zgodovina smer, 

pomaga zgodovini dati to smer.« (prav tam) Seveda pa mora to mišljenje 

(progresivno naracijo), ki je očitno performativno, deliti vedno večji del 

skupnosti.  

 

Možnost progresivne zgodovine, se pravi vera, da so mogoče spremembe, 

nadaljuje Hermanova, lahko prispeva k tej spremembi, čeprav so institucije 

nepravične. V krivični kulturi, ki svoje institucije predstavlja kot nujne, naravne, 

neizbežne, lahko posameznik sprejme svojo podrejenost kot nekaj danega, 

zasluženega, nespremenljivega. Prisotnost kulturno dostopnega drugačnega 

moralnega ideala (progresivna zgodovina) potemtakem ponudi preoblikovan 

način delovanja in izražanja. Žrtve krivic, ki jih trpijo, ne vidijo več kot 

zasluženih (prav tam 267). 

 

Žrtve hkrati prenehajo odvračati oči od dejanske človeške zgodovine, ki je polna 

nasilja in krivic (Kant 2006, 17–18), in – kot pravi Hermanova – z delovanjem 

znotraj institucij prenehajo biti pasivne, začnejo si prizadevati za moralno 

spremembo teh institucij. Iz spoznanja, da se lahko moralna sprememba zgodi le s 

spremembo institucij, vznikne moralna dolžnost: moralni akter je namreč dolžan 

podpreti tiste spremembe in tiste institucije, ki podpirajo uresničenje progresivne 

moralne kulture. Recimo podpiranje demokratičnih institucij (Herman 2000, 267).  

 

Na ta način smo seveda zopet pri logiki, ker zmorem, tudi moram, ki izhaja iz 

zavrnitve pesimističnega prepričanja, da so spremembe jalove, in teze, da ne 

poznamo narave človeka, še posebno ne narave človeka kot generičnega bitja.  

Hkrati postane očitno, da postane perfomativna progresivna naracija tudi del 

vzgoje posameznikov, ki tako usmerijo svoje interese onkraj trenutnega uspevanja 
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v družbi k nečemu, kar jih presega, kar – kot smo omenili zgoraj – deluje kot 

načelo demarkacije med dobrim in slabim filozofiranjem.  

 

Sklep, ki ga ob vprašanju možnosti empirične spremembe iz dobe razsvetljenstva 

v razsvetljeno dobo, napravi Hermanova, postavi Kantovo teleologijo v novo luč: 

Kantov pogled ni več tako zelo teleološki in predvsem ni v navzkrižju z 

racionalno avtonomijo oziroma pojmovanjem človeka kot svobodnega dejavnika. 

Po naravi smo namreč z razumom zmožni odgovoriti na določne težave. In čeprav 

nismo povsem avtonomni akterji, saj živimo v danem zgodovinsko-sociološkem 

kontekstu, kjer nas k delovanju spodbodejo tekoči problemi in kjer skupaj z 

drugimi razvijamo vse bolj učinkovita sredstva življenja v skupnosti (nedružabna 

družabnost), smo vendarle zmožni tudi zavestno spreminjati družbene institucije, 

če imamo filozofsko usmeritev (morda bi lahko rekli ustrezne ideale) in moralno 

osveščen občutek za zgodovino (prav tam, 267). 

 

»Sodelovanje v primernem političnem redu – republiki enakih državljanov, ki so 

podvrženi vladavini zakona in progresivni javni kulturi – tako dopolni proces 

moralne vzgoje.« (prav tam, 267) Če smo po naravi podvrženi nedružabni 

družabnosti in smo zato nagnjeni k tekmovanju za ugled, tedaj je manjkajoč 

element – ki vzgojo posameznikov poveže z vzgojo človeškega rodu – ustrezen  

pojem javnega dobrega, ki lahko vnese red v življenje ljudi. To je mogoče najti v 

obliki javnega življenja, kjer je ugled funkcija moralnega spoštovanja, blaginja pa 

je zaščitena s svobodnim delovanjem v okviru zakonov. Skratka, (kozmopolitsko) 

republikansko državljanstvo je zato naslednji korak moralne vzgoje, ki dopolni 

empirični praktični um z izkušnjo reda (zakona), ki si ga posamezniki naložijo 

sami (prav tam, 268). 

 

Za uresničenje moralnega ideala je nadalje potreben preskok k pristni nravstveni 

drži. Razvidno je namreč, da lahko ideal deluje le motivacijsko, daje upanje, ne 

pomeni pa, da se bo kar samodejno udejanjil. Takšen avtomatizem bi, kot smo 

videli, zanikal svobodno voljo moralnega dejavnika. Rečeno drugače, družbeni 
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cilj, ki je postavljen v bodočnost in nastopa kot ideal, zahteva posameznike, ki se 

bodo že danes zmožni naravnati po tem idealu.  

 

Na tej točki Barbara Herman opozori na začetek zadnjega dela Kritike praktičnega 

uma, namreč na Metodologijo praktičnega uma, kjer se Kant ukvarja prav z 

omenjenim preskokom oziroma kot tukaj vprašuje sam: »kako je mogoče um, ki 

je objektivno praktičen, narediti tudi subjektivno praktičnega.« (Kant 1993, 145) 

Tukaj gre Kantu za vprašanje metode poučevanja moralnosti, za vprašanje, kako 

ima lahko prikaz čiste kreposti (torej predstava moralnega zakona kot gonila naših 

dejanj) »subjektivno več moči nad človeško čudjo« (prav tam), kot obetanje 

ugodja zaradi samoljubja, osebne sreče ali strahu pred bolečino. Gre torej za 

klasično vprašanje motivacije, ki je aktualno tudi za učitelje filozofije.  

 

Če torej naša narava ni pravilno moralno naravnana, bi sicer v naravnanosti naših 

dejanj lahko našli črko zakona, ne pa njegovega duha (Herman 2000, 255), dobili 

bi z veščinami obogatenega kritičnega misleca, sofista in ne nekoga, ki je 

vrednote ponotranjil. Tako tudi po Hermanovi dejanja, ki so samo po naključju 

pravilna, ne odgovarjajo moralni skrbi. Oseba, ki jo vodijo samo zunanji znaki 

dolžnosti, še vedno ne bo ravnala tako, kot bi morala. Ne bo pravilno »prebrala« 

moralnih dejstev, četudi se bodo njena dejanja ujemala z zakonom. Kantu pa ne 

gre za to, da bi preprosto sledili pravilom, v dejanju moramo tudi priznati, potrditi 

umnega (razumnega) dejavnika (Herman 2000, 257).   

 

Pravilna vzgoja posameznikov torej vključuje vzgojo o vrednotah, ki zahteva 

pridobitev posebne orientacije v praktičnemu svetu. Moči (zmožnosti) vrle osebe 

ne omogočajo samo narediti vidnega drugačnega sveta (ali drugačnih elementov v 

svetu), kot praktične moči imajo za cilj tudi prenesti na čuten svet sistem 

razumnih bitij (prav tam). [Zadnje besede so iz KpU]. Bistvo (pomen) moralne 

vzgoje (in filozofiranja) je tako oblikovanje (produkcija) empiričnega značaja, ki 

bo zmožen avtonomne presoje in avtonomnega delovanja. Je Bildung.  
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Ponovimo. Zgoraj smo rekli, da sta logika in vzgoja svobodnega duha nujna 

pogoja filozofiranja, nista pa zadostna. Prizadevanja narediti duha subjektivno 

praktičnega so še vedno premalo, saj brez spremembe sveta (zunanjih okoliščin) 

oziroma brez ustreznega političnega prizadevanja moralna vzgoja ne more biti 

uspešna.  

 

To pomeni, da je treba združiti prizadevanja za vzgojo svobodnega duha in 

politična prizadevanja, ki bi zagotovila pogoje za vzgojna prizadevanja. Če človek 

ni že po naravi moralni dejavnik, potem oblikovanje vrlega značaja pomeni 

oblikovanje nekakšne »druge narave«. To implicira ponotranjenje vrline ali 

oblikovanje pojma sebstva in razvijanje prirojenih zmožnosti za takšen značaj, kar 

je možno samo v družbi, kjer obstaja razsvetljena javnost. Politična prizadevanja 

tako dodatno zahtevajo raziskovanje empiričnih pogojev racionalnega moralnega 

delovanja (prav tam, 258) in, kot smo dejali, prizadevanja za spremembo 

družbenih institucij.  

 

Po Kantu je ta naloga ali dolžnost naložena človeštvu kot celoti ali človeštvu kot 

vrsti. Naložena mu je kot ideal, s katerim dobi človeški rod poslanstvo, da se 

nekoč organizira v kozmopolitski družbi. Toda cilj vzgoje posameznikov je, da se 

v imenu performativne pozitivne naracije prostovoljno predajo temu idealu.  

 

Takšna subjektivacija ali podreditev oziroma razvijanje zasnov za predpostavljeni 

napredek (smoter) je po Kantu umetnost, pri čemer mora izvajanje te umetnosti – 

vzgoje človeštva skozi rodove – prevzeti prav pedagogika, a le pod pogojem, da 

postane znanost (Kant 1988, 152). Zdi se, da lahko Kantovo zavzemanje za 

pedagogiko kot umetnost in znanost zaradi vzgojnih ciljev in smotra, ki je 

naloženo človeštvu kot celoti, razumemo kot politično prizadevanje v imenu 

zagotavljanja pogojev za uspešnost moralne vzgoje in seveda kot prizadevanje, ki 

povezuje individualno ter generično raven. 

 

Zgoraj smo videli, da moramo Kantovo zahtevo po vzpostavitvi pedagoške 

znanosti razumeti v okviru tedanjega razsvetljenskega filantropičnega gibanja, ki 
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si je prizadevalo za ustanovitev javnih izobraževalnih institucij in nasploh za 

reformo vzgoje in izobraževanja. Prav v duhu tega gibanja Kant zahteva, da mora 

postati pedagogika znanstvena umetnost. Razvijanje naravnih zasnov se po 

njegovem namreč ne zgodi samo od sebe, zato je vzgoja nekaj umetnega, še več, 

je umetnost. Toda zgolj umetnost je premalo: »Umetnost vzgoje ali pedagogika 

mora […] postati razsodna.« (prav tam, 152) Se pravi, postati mora znanost. 

Zakaj? Pedagogika ali umetnost vzgoje mora postati znanstvena, da postanejo 

prizadevanja človeštva povezana, da vsaka nova generacija ne podre, kar je druga 

že zgradila (prav tam). Tudi tukaj je predpostavljeni smoter vezivo kontinuitete ali 

povezanost prizadevanja. Zato je »vzgoja umetnost, katere izvajanje je treba 

izpopolnjevati skozi mnoge generacije. Vsaka generacija, oskrbljena z znanji 

predhodne, lahko vedno bolj vzpostavlja táko vzgojo, ki sorazmerno in smotrno 

razvije vse naravne zasnove človeka in tako celotni človeški rod privede do 

njegovega poslanstva.« (prav tam, 151) 

 

To se nadalje kaže tudi v ciljni usmerjenosti vsakokratne vzgoje, s čimer smo 

zopet pri razločevanju (demarkaciji) dobrega in slabega filozofiranja. Videli smo, 

da po Kantu otrok ne smemo vzgajati za sedanjost, temveč za prihodnost: »[…] 

otroke se naj vzgaja tako, kot je primerno, ne sedanjemu, temveč bodočemu, po 

možnosti boljšemu stanju človeškega rodu, to je: ideji človeštva in njegovega 

celotnega poslanstva.« (prav tam, 152) Vzgoja (kot performativna progresivna 

naracija) mora torej soustvarjati boljše stanje sveta in kot taka slediti zastavljeni 

nalogi, idealu, ki ga Kant naloži človeštvu. Nikakor pa ni namenjena uspehu v tem 

svetu, čeprav Kant najbrž tudi tega v imenu blaginje ne bi kar zanemaril, zavrne 

pa učenje mišljenja v imenu bogatenja, kot smo videli zgoraj, ko smo razločili 

dobro vzgojo od slabe oziroma filozofiranje od golega podoživljanja. 

 

Takšna vzgoja nadalje implicira – kot lahko preberemo v tekstu Ideja k obči 

zgodovini s kozmopolitskega gledišča – da naravi (njeni smotrni usmerjenosti) 

sploh ne gre za to, »da bi človek živel dobro, pač pa ji je šlo za to, da naj se s 

svojim delovanjem privede do stopnje, da lahko s svojim ravnanjem postane 

vreden življenja in dobrega počutja.« (Kant 2006, 8) 
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Glede na doslej rečeno, se zdi, da Kant ni zgolj teoretik, temveč že oster kritik 

tedanjih razmer, ki so po njegovem preprečevale vzgojo logičnih in svobodnih 

duhov, torej duhov, ki filozofirajo oziroma mislijo, ki tvorijo vzgojeno javnost in 

se ne predajajo le vsakokratnim ugodjem, ker si morda ne upajo svobodno misliti. 

Trditev, da mora biti vzgoja usmerjena v prihodnost (svobodo duha) in ne v 

večanje materialne blaginje, je v bistvu radikalna kritika vzgoje, ki ni zapisana 

razsvetljenskemu idealu. V kolikor je vzgoja zapisana kozmopolitskemu idealu že 

hkrati učenje mišljenja ali filozofiranja, lahko v tem prepoznamo tudi temeljno 

političnost filozofiranja (ali filozofije). Če bi v to podvomili, opomnimo, da Kant 

izrecno identificira dejavnike, ki nasprotujejo vzgoji, progresivni naraciji ali 

izboljšanju sveta.   

 

Kant izpostavi zlasti dva takšna dejavnika. Skupna jima je nekakšna odpoved 

mišljenju (filozofiranju): »(1) Starši namreč navadno skrbijo le za to, da njihovim 

otrokom v svetu dobro uspeva, (2) vladarji pa obravnavajo svoje podanike le kot 

instrumente za svoje zadeve.« (Kant 1988, 152) Poudariti velja, da je za Kanta 

oboje tudi nekakšna privatizacija vzgoje. Zasebno ali privatno v kantovskem 

pomenu je nasploh tisto, kar odvrača od smotra (ideala), od tega, »za kar je 

človeštvo namenjeno in za kar ima tudi zasnovo.« (prav tam, 153) Zasebno torej 

nastopa kot ovira pristnemu filozofiranju. Zasebna vzgoja je po Kantu egoistična. 

Egoističnega posameznika – tako v tekstu O pedagogiki kot v tekstu Ideja k obči 

zgodovini s kozmopolitskega gledišča – primerja z drevesom, ki raste na samem in 

ne naleti na noben odpor. Zato raste krivo, zveriženo in preveč razprostira veje na 

vse strani. Tudi državniki, ki skrbijo le za neko posamezno (državo), »nimajo pred 

očmi tistega, kar je najboljše za svet, temveč nasprotno, zlasti le blagostanje svoje 

države.« (prav tam, 153) Ker dajejo za to še denar, menijo, da imajo izrecno 

pravico določati učni načrt, kar zavira razvoj človeških potencialov. Takšne 

države, bi lahko rekli, se nato preveč razrastejo in postanejo slabo družbeno okolje 

za vzgojo moralnosti in sploh za svobodo mišljenja. V takšnih državah je 

nagnjenost k nemišljenju epidemična. Več Planice manj pravice se nemara zdi 

ustrezen opis stanja mišljenja in filozofiranja v takšnih državah.  
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Mimogrede, o teh dveh dejavnikih, ki nasprotujeta svobodi mišljenja 

(filozofiranju) in to svobodo privatizirata oziroma si jo podrejata, Kant piše tudi v 

tekstu Kaj pomeni: orientirati se v mišljenju?113 Tukaj znova izpostavi pomen 

družbenega okolja (vzgojene javnosti), v katerem mislimo. Prva ovira svobodi 

mišljenja, ki jo Kant omeni v tem tekstu, je namreč prav državna prisila. Ob tem 

poudarja, da si morda domišljamo, da nam lahko oblast vzame svobodo govora in 

pisanja, ne more pa nam vzeti svobode mišljenja. »Samo koliko in s kakšno 

pravilnostjo bi res mislili, ko bi ne mislili prav v skupnosti z drugimi, s katerimi si 

medsebojno sporočamo misli. Torej res lahko rečemo, da ljudem tista zunanja 

oblast, ki jim vzame svobodo, da svoje misli javno sporočajo, odvzame tudi 

svobodo mišljenja.« (Kant 1990, 429) Podobno je, če se uveljavi kakšna vera s 

svojimi predpisi, zaseje strah pred raziskovanjem in »izžene vsako umsko 

preizkušnjo.« (prav tam) Prav tako pa je za svobodo mišljenja nevarna tudi preveč 

svobodna, ohlapna, objestna raba uma, kar se razlikuje od podrejanja tistim 

zakonom, ki si jih je um postavil sam. Če se namreč um noče podvreči tem 

zakonom, se bo moral podvreči nekim drugim, zunanjim prisilam, svobodo 

mišljenja pa bo s tem lahkomiselno zaigral (prav tam). Pri tem je preveč ohlapna 

raba uma, ki je nasprotje filozofiranja, posledica nerazsvetljene zasebne vzgoje. 

 

Okolje, kjer mislimo v skupnosti z drugimi, je torej pomembno in politično 

prizadevanje za spremembo okolja, ki mišljenje otežuje ali celo onemogoča, lahko 

upravičeno štejemo za nujen pogoj (pogoj možnosti) svobode mišljenja in 

moralne vzgoje. Prav tako lahko Kantu pripišemo tovrstno politično prizadevanje, 

ki se ne izraža samo v prizadevanju za kozmopolitsko družbo, temveč prav tako v 

njegovem prizadevanju za javno šolstvo kot nasprotje zasebnega in tudi v 

njegovem pojmovanju metod poučevanja, kakršno je filozofiranje v funkciji 

vzgoje državljanov (Bildung), ki ne bodo ohlapno mislili (bogatenje) in bodo 

tvorili in hoteli biti javni um demokratične kozmopolitske republike.  

 

                                                 
113 Kant, Immanuel: Kaj pomeni: orientirati se v mišljenju? (1990). Anthropos, letnik 22, št. 1–2. 

Str. 423–430. Ljubljana. 
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Kojin Karatani v knjigi Transkritika114 omenja, da ljudje ne morejo biti državljani 

sveta na enak način kot pripadniki svojih skupnosti. »Če ne bi bilo želje 

posameznikov, da bi bili državljani sveta, tudi ne bi bilo kozmopolitske družbe. 

Če torej želimo delovati za smoter kozmopolitske družbe […], se s tem postavimo 

po robu javnemu konsenzu sedanje skupnosti.« (Karatani 2010, 124) S tem v 

bistvu potrjuje pomen performativne progresivne naracije.  

 

Tako kot postane nek predmet umetnina, če se odrečemo drugim interesom ob 

tem predmetu, recimo koristnosti, lahko podobno o filozofiranju, kot kategorialni 

analizi, vzgoji duha in prizadevanju za kozmopolitsko družbo, govorimo le, če se 

odrečemo uspehu v sedanjih skupnostih, uspehu, ki je podvržen »blodnji 

povpraševanja in zakonu mode.« Pravzaprav se je treba odreči tudi samim tem 

skupnostim. Najprej nacionalnim skupnostim – Kant je, kot piše Karatani, pojem 

kozmopolitske družbe zasnoval kot kritiko romantičnega pojma naroda (prav tam, 

128) – nato pa kot zgodovinsko določenim ekonomskim skupnostim, ki 

filozofiranju grozijo, da ga bodo ali odpravile ali uporabile za bogatenje oziroma 

za zelo omejeno pojmovanje uspeha v danih družbah.  

 

Odpoved uspehu v sedanjih skupnostih se s tega zornega kota kaže kot pogoj 

možnosti filozofiranja, kozmopolitstvo pa se kaže kot ideal, ki ga um naloži 

človeškemu rodu (njegovi šibki naravi) kot politično dolžnost. Svoboda, za katero 

gre v svobodnem, avtonomnem duhu ali v svobodi mišljenja, in z njo moralnost, 

sta tako mogoči (udejanjeni) samo, če se subjekt avtonomno (hote) podredi 

kozmopolitskemu idealu kot politični dolžnosti: nekaj more, ker to mora. Rečeno 

enostavno, subjekt je lahko moralen v pravem pomenu besede le v druženju z 

drugimi subjekti, družba, v kateri je to sploh mogoče, pa je kozmopolitska, 

razsvetljena družba. Ker v dobi razsvetljenstva to še ni uresničeno, je treba 

družbeno okolje spremeniti, napredovati v razsvetljeno obdobje. 

 

                                                 
114 Karatani, Kojin: Transkritika: o Kantu in Marxu (2010). Krtina. Zbirka Krt, 159. Ljubljana. 
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J. B. Schneewind v tekstu Avtonomija, dolžnost in vrlina: pregled Kantove 

moralne filozofije115 zapiše naslednjo tehtno misel, s katero osvetli Kantovo 

poudarjanje performativne progresivne naracije in pomena dolgoročne spremembe 

družbenega okolja: »Ker smo avtonomni, mora biti vsakomur omogočen družbeni 

prostor, v katerem se lahko svobodno odloči za svoje lastno dejanje. Ta svoboda 

ne more biti omejena na člane nekega privilegiranega razreda. Struktura družbe 

mora odražati in izražati skupno in enako moralno zmožnost njenih članov.« 

(Schneewind 1999, 310) 

 

Schneewind na tej točki navede odlomek teksta O našem položaju (In our 

condition) iz Kantovega predkritičnega obdobja, nastalega okoli leta 1764:  

 

»Ko je nepravičnost splošna in postane stalnica, naravne pravice podrejenih 

(navadnih ljudi, nižjega sloja) izginejo. Zaradi tega se spremenijo v dolžnike. 

Nadrejeni (vladajoči) jim ničesar ne dolgujejo. Tako so ti nadrejeni poimenovani 

milostljiva gospoda. Tisti, ki od njih ničesar ne potrebuje in mu ni potrebno 

postati njihov dolžnik, ne rabi te podložnosti.« (nav. po Schneewind 1999, 311) 

 

S tem dobimo družbo, katere člani niso medsebojno povezani z vezmi dolžnosti, 

temveč z vezmi, ki se navzen kažejo tudi kot milost in dobrohotnost. To je samo 

forma nedružabne družabnosti ali družba, v kateri vlada nujnost in ne svoboda. 

Družba, ki je zgrajena na vrlini dobrohotnosti (dobrote, radodarnosti) in 

prijaznosti, je namreč za Kanta družba, ki ne zahteva le neenakosti, temveč tudi 

klečeplazenje (servilnost). Ali kot nadaljuje Schneewind: »Če ni nič resnično 

moje, če je moje le to, kar mi nekdo milostno podari, potem sem za večno odvisen 

od čustev, ki jih darovalec goji do mene. S tem je ogrožena moja neodvisnost kot 

avtonomnega bitja. Temu se je moč izogniti le, če lahko zahtevam tisto, kar mi po 

pravici pripada.« (prav tam) 

 

                                                 
115 Schneewind, J. B.: Autonomy, obligation and virtue: An overview of Kant's moral philosophy 

(1992/1999). V: The Cambridge Companion to Kant. Str. 309–341. Ed.: Paul Guyer. Press 

Syndicate of the University of Cambridge. 
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V komentarju, ki ga je Kant napisal nekaj let pozneje, je to še jasneje povedano: 

 

»Mnogim ljudem je v zadovoljstvo opravljati dobra dela, toda zato nočejo sprejeti 

zaveze do drugih. Če se jim kdo ponižno (klečeplazno) približa, bodo zanj sicer 

storili vse, nočejo pa priznati pravice, ki jo imajo ti ljudje – vidijo jih preprosto 

kot objekte svoje lastne velikodušnosti. Nikakor ni vseeno, pod kakšnimi pogoji 

mi nekaj pripada. Kar mi pripada po pravici, mi ne more biti dodeljeno šele, če za 

to prosim.« (nav. po Schneewind 1999, 311) 

 

Kant se je potemtakem že zgodaj zelo zanimal za družbeno okolje, v katerem se 

odvija vzgoja in za dejavnike, ki vzgojo preprečujejo. V zgornjih navedkih se je 

spopadal z dobrohotnim paternalizmom in klečeplaznostjo, ki moralo in družbo 

podvržeta naključjem, čustvenim nagnjenjem, družabni nedružabnosti, odsotnosti 

svobode in slabemu, ohlapnemu mišljenju, ki reproducira dane odnose moči.  

 

Schneewind poudarja, da je Kant povezoval tri temelje ideje moralnosti: idejo 

moralne vrednosti dejavnika (akterja), idejo pravilnega ravnanja in idejo, da je 

stanje stvari dobro. V samo središče sicer ni postavil družbenega okolja ali stanja 

stvari, temveč pojem dobrega akterja. Kot vemo, si je zamišljal, da je volja tega 

akterja določena a priori, vzorec (forma) te določenosti pa je moralni zakon. Kant 

na ta način ohrani avtonomijo akterja. Če bi v temelj postavili dobro stanje stvari, 

bi bila avtonomija nemogoča, dobro bi postalo heteronomno, neodvisno od volje 

akterja (prav tam, 316). 

 

Kljub temu pa ostaja ideja, da je stanje stvari dobro, da je – rečeno sodobneje – 

družba ali družbena struktura dobro urejena, zanj zelo pomembna. Brez 

posredovanja ali vzvratnega delovanja družbe na posameznika bi se prizadevanja 

vsake generacije posebej porazgubila, hkrati pa bi, kot smo videli zgoraj, vzgoja 

ostala zasebna ali oblika dresure, plen paternalizma. Potlej ne bi bilo izobražene 

javnosti ali okolja, kjer mislimo v skupnosti z drugimi, kar je nujni pogoj svobode 

mišljenja in enakosti svobodnih subjektov.  
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»Pri zasebni vzgoji se le malo izvaja […] najpomembnejši moment« (Kant 1988, 

155) vzgoje, to pa je prav moralna vzgoja ali razsvetljevanje ali vzgoja za 

avtonomijo, kar je cilj filozofiranja. Tako je šele »dovršena javna vzgoja tista, ki 

združuje oboje, poučevanje in moralno oblikovanje.« (prav tam, 156) Javna 

vzgoja je, kot rečeno, po Kantu koristnejša kot domača, saj slednja pogosto samo 

poudari in pomnoži družinske napake. Šele v javnih zavodih, ki bi bili dobro 

organizirani in kjer bi bila vzgoja podrejena zgoraj omenjenemu smotru (idealu), 

in kjer bi bila poglavitna metoda filozofiranje, bi lahko »oblikovali subjekte« 

(Bildung), zmožne tudi dobre domače vzgoje (prav tam 157), se pravi vzgoje 

(discipliniranja) lastnih otrok, preden bi ti vstopili v javne šole (prav tam) in bi 

nato (kot starši) znova vzgojili še boljšo generacijo otrok. 

 

Kant torej meni, da bi s primerno organiziranim javnim šolstvom lahko rešili 

»enega največjih problemov šole,« podrejanje zakonski prisili in uporabo svoje 

svobode. V javni šoli je namreč mogoče učencu pokazati, »da ga kultiviramo zato, 

da bi lahko nekoč bil svoboden, tj. da mu ne bi bilo treba biti odvisen od skrbi 

drugih.« (prav tam, 158) Učenci se v javni šoli naučijo meriti svoje moči, »naučijo 

se omejitve zaradi pravice drugih. Tukaj ni nihče deležen prednosti […]. Ta 

vzgoja daje najboljši vzor bodočega državljana.« (prav tam) 

 

V teh besedah je hkrati impliciran način izboljševanja družbe skozi generacije. 

Predstavljen je konkreten politični ukrep, kako organizirati vzgojo in 

izobraževanje v službi razsvetljenskega ideala: torej prav z uvedbo javnega 

šolstva. Ta ukrep je, kot lahko izpeljemo na podlagi doslej rečenega, notranje 

povezan s temeljnim družbenim ciljem, ki je naložen človeštvu, prav tako pa tudi 

temeljnim ciljem vzgoje in izobraževanja ter temeljno učno metodo. Temeljni cilj 

sedanje (ali tedanje) družbe bi moral biti, kot smo videli, prizadevanje za 

kozmopolitsko družbo. Cilj je normativen in je naložen družbi kot taki in vsakemu 

posamezniku. Toda dokler je kozmopolitstvo še nerealizirana regulatorna ideja 

uma (ideal), je očitno, da sedanje generacije živijo za prihodnje. Od tod je izpeljan 

tudi temeljni cilj (usmeritev) pedagoških prizadevanj, tj. vzgoja za prihodnost in 

ne za sedanjost. Vzgoja mora biti forma performativne pozitivne naracije. Le tako 
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si lahko po Kantu obetamo postopno izboljševanje človeškega rodu. V 

Domnevnem začetku zgodovine človeštva Kant pravi, da se »tok zgodovine ne 

začenja z dobrim, da bi potem vodil v zlo, temveč se postopoma razvija od 

slabšega k boljšemu.« (Kant 2006, 46) Glavna metoda takšne usmerjenosti vzgoje 

pa je filozofiranje kot učenje mišljenja in oblikovanje svobodnih, logičnih duhov, 

saj morajo biti družbeni cilji preudarno in svobodno izbrani ter ohranjani. 

 

Karatani se glede Kantovih teleoloških razmišljanj v bistvu strinja s Hermanovo, 

zlasti s tem, kar smo na podlagi njenih izvajanj predstavili kot performativno 

(samouresničujočo se) pozitivno naracijo. Tako se tudi Karataniju zdi, da človeška 

zgodovina, gledano znanstveno (teoretično), po Kantu nima smotra, kar pa ne 

pomeni, da ni te smotrnosti dopuščal zaradi logike, ker moram, tudi morem: 

»Čeprav človeška zgodovina nima cilja, lahko mislimo, kot da ga ima.« (Karatani 

2010, 156) To je, kot smo videli, hkrati rešitev navideznega prostislovja, zajetega 

v vprašanju, kako lahko opravljamo dejavnost nečesa, kar ne obstaja. Ali 

preformulirano: kako lahko filozofiramo na pravi način in ne zaradi uspeha v 

danih družbah. 

 

Zaradi tega sedanji graditelji zgodovine, kot piše Kant v Ideji k obči zgodovini, 

sami niso deležni sreče, ki jo pripravljajo za prihodnost in naprej: »A naj se zdi to 

še tako skrivnostno, je vendarle prav tako nujno, kakor hitro predpostavimo, da 

ima živalski rod um in da naj se kot razred umnih bitij, ki so vsa smrtna, njihov 

rod pa je nesmrten, vendarle povzpne do popolnosti v razvoju svojih zasnov.« 

(Kant 2006, 8) 

 

Karatani nadalje pravi, da je to treba vzeti nase, kajti svoboda, čeprav pri Kantu ni 

zanikanje sreče, prav tako ni s srečo nujno povezana (Karatani 2010, 157). Um je 

torej tista sila, ki človeški naravi nalaga dolžnost, neodvisno od kratkoročnejših 

želja po sreči, toda hkrati jo ta isti um sooča s svobodo, slednja pa je mogoča 

samo – kot smo videli zgoraj – v kozmopolitski družbi. V okviru nacionalnih 

držav in pod težo zasebnih interesov je namreč večina ljudi zgolj sredstvo za 

druge. Kantov moralni zakon, deluj tako, da boš človeštvo tako v svoji osebi kakor 
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v osebi vsakogar drugega vselej uporabljal hkrati kot smoter, nikoli zgolj kot 

sredstvo, izrecno poudarja človeštvo in ima tako politične kot ekonomske 

posledice. 

 

Karatani se na tej točki skliče na Hermanna Cohena, ki je Kanta poimenoval 

»pravi začetnik nemškega socializma.« K temu dodaja: »Komunistična družba naj 

bi dejansko bila družba, ki druge obravnava hkrati kot smoter in nikoli zgolj kot 

sredstvo. To pa je možno le, če spremenimo družbeni sistem, ki z ljudmi ravna 

zgolj kot s sredstvi.« (prav tam, 158) Karatani vidi v tem regulativno idejo 

preseganja kapitalizma, medtem ko vidi v Kantovem zavzemanju za večni mir in 

svetovno republiko stanje, v katerem bi bile države ukinjene (prav tam, 159).  

 

1.5 Povzetek razprave o Kantu kot utemeljitelju 

sodobnega poučevanja filozofije 
 

Videli smo, da je pri Kantu moralna vzgoja ali razsvetljevanje domena javne 

vzgoje, ki je podrejena smotru izboljševanja človeškega rodu, to je idealu 

kozmopolitske družbe. V tem lahko prepoznamo Kantovo politično prizadevanje 

za spremembo kakovosti družbenega okolja, spremembo ekonomije in temeljnih 

družbenih institucij. Spremenjene institucije so hkrati (zunanji) pogoj za vzgojo 

(Bildung) logičnih in svobodnih subjektov, kakor so svobodni državljani spet 

pogoj za obstoj take družbe, ki jih omogoča. Tako je, denimo, organizacija javnih 

šolskih zavodov že del dobrega stanja stvari ali dobro urejene družbe, čeprav šele 

zametek. Ali kot pravi Hermanova: 

 

»Lahko bi rekli, da se moralno življenje odvija v skupnosti, ki moralno presoja. 

Pravila, s katerimi so poudarjene lastnosti naših okoliščin, ki zahtevajo moralno 

pozornost, kakor tudi regulatorna načela preudarjanja, so družbena pravila, 

pridobljena z udeležbo v moralni skupnosti. Tudi najbolj temeljna moralna dejstva 

– kaj je dojeto kot škoda, ki terja moralni odziv, ali kaj se je uveljavilo kot pogoj 

utemeljenega soglasja – so funkcije družbene prakse. Niti moralne okoliščine 

moralnega akterja, kakor tudi ne njihove dolžnosti, niso razumljive brez umestitve 
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v družbeni okvir. To niso nekakšne blodnje ali nekaj, čemur bi se lahko idealna 

moralna teorija izognila.« (Herman 2000, 264) 

 

Moralnih pojmov zategadelj ni mogoče docela ponotranjiti brez dobro urejene 

družbe. Moralni akterji, ponavlja Hermanova za Kantom, s temi pojmi mislijo 

skupaj z drugimi, kar je mogoče le, če so tudi družbene institucije, skozi katere 

pridobimo moralno vzgojenost, z moralnega vidika dobro utemeljene (če to 

omogočajo), česar pa ne moremo trditi, kot se je zavedal ravno Kant. Družbene 

institucije so nastale kot posledica delovanja različnih sil, ki niso vse bile 

zavestne. Zato niso vse institucije dobre. Tako mora moralna izobrazba zagotoviti 

tudi orodja kritike in hkrati proizvesti ljudi, ki so sposobni delovati in 

preoblikovati slabe institucije, ali jih postaviti na novo, če njihova »naravna« 

zgodovina ne zagotavlja moralne vsebine (prav tam, 265).  

 

Uspešna vzgoja zasebnikov iz generacije v generacijo lahko potemtakem poteka 

le s posredovanjem dobrih, kritično prevetrenih institucij, to pa so pri Kantu 

institucije javne sfere, v katerih je temeljna metoda poučevanja vprašujoča – je 

filozofiranje. Videli smo, da je to nekakšen kantovski recept, kako doseči cilje 

vzgoje ali smoter (regulativni ideal), ki je naložen človeštvu na poti k njegovemu 

samoizpopolnjevanju.  

 

Jasno je, da imajo Kantova politična razmišljanja in prizadevanja meje, ki je treba 

pripisati času, v katerem je živel. V tekstu O pedagogiki je dovolj očitno, da si ni 

(ali še ni) upal razmišljati povsem demokratično, četudi se je zgledoval pri 

Rousseauju in je slehernemu človeku pripisal moralne zmožnosti in četudi ni 

zaupal samotnim drevesom – vladarjem, ki imajo vzgojo v svojih rokah in 

državljane uporabljajo le kot sredstvo, kot »orodje za svoje namene,« (prav tam, 

154) – ter je nasproti Rousseaujevi zasebni vzgoji v imenu javne šole menil, da 

lahko uspešno rastejo le drevesa v gozdu, ki druga drugo omejujejo in si 

pomagajo na poti proti vrlini (prav tam, 153). Kljub vsemu temu je še vedno stavil 

na nekatere redke posameznike, saj je po njegovem »postopno približevanje 

človeške narave k njenemu smotru možno zgolj s prizadevanjem oseb s širšimi 
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nagnjenji, ki so udeležene v tistem, kar je najboljše za svet, in so sposobni ideje 

nekega bodočega boljšega stanja.« (prav tam) Od kod bi prišli ti najbolj 

razsvetljeni poznavalci sicer ni jasno, vsekakor pa bi bili filozofi (kot pri Platonu). 

Kantu se zdi, da bi posegli v družbeno strukturo in organizirali mrežo javnih 

vzgojno izobraževalnih institucij. To je seveda naivno.  

 

Glede tega Kantu ne uspe preseči lastne skice, s katero poskuša misliti preskok iz 

kraljestva nujnosti v kraljestvo svobode. Toda neglede na to je očitno, da je javna 

vzgoja – kakorkoli jo organiziramo oziroma vzpostavimo – se pravi javna vzgoja 

kot institucija vznikanja in negovanja javne rabe uma, pogoj doseganja 

normativnega ideala, naloženega človeštvu. Ideal je seveda kozmopolitstvo. Zato 

je tudi javna vzgoja kot nasprotje zasebne naravnana kozmopolitsko, se pravi da 

nastopa kot generični cilj vzgoje in hkrati kot cilj vzgoje vsake generacije posebej. 

To omogoča duhu vsake generacije odmik od vsakdanjih skrbi, odmik od 

podrejenosti ekonomskemu uspehu v družbi, kar je istočasno pogoj za vzgojo 

avtonomnih osebnosti. Videli smo, da je metoda dviganja duha nad vsakdanje 

materialne skrbi prav metoda filozofiranja, ki med drugim zajema tudi mišljenje v 

skupnosti oziroma mišljenje skupaj z drugimi, s čimer v kontekstu šolskega 

življenja oponaša in pripravlja bodoče avtonomne državljane na javno rabo uma, 

ki je prav tako mišljenje v skupnosti z drugimi (ali mišljenje za to skupnost).  

 

Trditi, da je Kant sodobni utemeljitelj poučevanja filozofije kot filozofiranja 

potemtakem pomeni zavedati se, da ima takšno filozofiranje globoke politične 

implikacije in je vse prej kot nevtralno. Filozofiranje, kot si ga zamišlja Kant, se 

namreč odvija le v okvirih normativnega ideala (kozmopolitizma), kar pomeni, da 

mišljenje, ki nima vpliva na sočasno družbeno stvarnost, sploh ni mišljenje v 

pravem pomenu besede.  

 

Bildung (modrost in oblikovanje dobrega načina mišljenja), moraliziranje, 

avtonomija (svoboda od in za, svoboda mišljenja in govora), razsvetljenstvo, 

dobro urejena družba (kot pogoj svobode mišljenja), obstoj javnosti (javno 

mišljenje, mišljenje v skupnosti z drugimi in javno izobraževanje), 
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kozmopolitstvo (kozmopolitska javnost kot edina javnost v pravem pomenu 

besede), enakost med ljudmi (nihče ne more biti zgolj sredstvo za drugega), 

performativni progresivizem, optimizem ter problemsko naravnano filozofiranje v 

funkciji vzgoje članov dobro urejene kozmopolitske družbe, so v Kantovem 

pojmovanju vzgoje tesno povezani pojmi. Tvorijo pojmovno mrežo njegovega 

razmisleka v zgodovinsko političnih spisih in zapisani regulativnemu idealu, 

razločujejo (demarkirajo) dobro mišljenje od slabega. Zato nam misli iz različnih 

Kantovih političnih spisov govorijo eno in isto zgodbo. Na primer, v tekstu O 

pedagogiki preberemo: »Živimo v času discipliniranja, kulture in civiliziranja, 

toda še zdaleč ne v času moraliziranja. Pri zdajšnjem stanju ljudi je moč reči, da 

sreča držav narašča hkrati z bedo ljudi.« (prav tam, 155) To razmišljanje zgolj 

ponovi sporočilo iz teksta Kaj je razsvetljenstvo, da ne živimo v razsvetljeni dobi, 

temveč v obdobju razsvetljenstva in seveda sporočilo iz Ideje, da nas je 

zgodovinski razvoj pripeljal do stanja kultiviranosti oziroma civiliziranosti, nismo 

pa še dosegli stanja moraliziranosti (Kant 2006, 14).  

  

Skratka, da bi se nekoč približali idealu, stanju moraliziranja ali razsvetljeni dobi, 

stanju enakosti med ljudmi, kozmopolitski družbi, kjer ni izkoriščanja (kjer ni 

nihče sredstvo za drugega), mora – po Kantu – čim več ljudi začeti filozofirati (ali 

pristno kritično misliti). S tem bodo vzpostavili izobraženo javnost, ki lahko snuje 

in ohranja institucije dobro urejene družbe, svobodo mišljenja, ponotranji vrline in 

vzpostavi enakost med ljudmi oziroma pogoje za filozofiranje samo. Ali še 

drugače, Kant v zgodovinsko političnih spisih govori o pogojih možnosti dobro 

urejene družbe, pri čemer ti pogoji niso postavljeni hiearhično, kot nemara v 

logiki vzrokov in posledic, temveč pogojujejo in omogočajo drug drugega. Tako 

so, denimo, avtonomni posamezniki, sposobni filozofiranja (zgoraj smo omenjali 

veščine logičnega analiziranja ter stremljenja, ki jih zmore brezinteresen duh), 

pogoj vzpostavitve dobro urejene družbene strukture (kozmopolitske družbe), 

kakor je nato sama dobro urejena družba (ali stremljenje k njej) pogoj možnosti 

obstoja avtonomnih posameznikov. Tako je javna šola, ki dviga duha mladih 

onkraj vsakokratnih materialnih skrbi in je hkrati nasprotje zasebne vzgoje, 

institucionalni pogoj vzgoje avtonomnih državljanov, zavezanih idealu, ki jih 
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presega in jim šele omogoča avtonomijo (svobodo duha); vzgojeni, avtonomni 

državljani pa so vzratni pogoj organiziranja in ohranjanja ustreznih javnih 

institucij vzgoje.   

 

S tega vidika filozofiranje ni preprosto dejavnost, ki bi bila lepa ali koristna sama 

po sebi, čeprav je nemara tudi to. Pomembneje pri Kantu je, da je filozofiranje 

oziroma samostojno mišljenje, še posebno filozofiranje v splošnih javnih šolah 

(pri nas so to gimnazije), dolžnost državljanov in sicer dolžnost v imenu 

regulativnega ideala: svobode uma oziroma kozmopolitizma. Filozofiranje kot 

dolžnost slehernega državljana je tako dejavnost, v kateri se teorija in praksa 

neločljivo povežeta, pri čemer je praksa vselej že usmerjena v preoblikovanje 

družbe, če je ta potrebna preoblikovanja, ali v ohranjanje tega, kar je vredno 

ohraniti. Filozofiranje kot dolžnost je potemtakem aktivnost, je aktivizem.  

 

Isto je mogoče izraziti tudi drugače. Kant je živel v času, ko sta se civilna družba 

in javno mnenje šele formirala. Filozofija kot filozofiranje naj bi pri tem odigrala 

pomembno vlogo. Javno mnenje ima moč le, če je mišljenje voditeljev javnega 

mnenja logično in svobodno. Še več, misleci morajo imeti voljo in pogum za 

izražanje javnega mnenja (moralnost). Toda, če se nosilci oblasti in posestniki 

ekonomske ali družbene moči ne ozirajo na javno mnenje (javni um), ker niso v to 

prisiljeni, tedaj je treba spremeniti tudi okoliščine, da bo imelo javno mnenje moč, 

da bo sploh lahko igralo svojo družbeno vlogo. Prav zato je poleg razvijanja 

moralnosti, treba vzpostaviti tudi razsvetljeni sistem izobraževanja, kot pravi v 

zvezi s Kantom Yogendra K. Sharma v knjigi The Doctrines of the Great Western 

Educators116. »Filozofi in izobraževalci morajo zato povezovati in razvijati ideale 

novega šolskega sistema, ki temelji na zakonu in dostojanstvu posameznika.« 

(Sharma 2002, 284) Le takšni posamezniki bomo namreč lahko nosilci javnega 

mnenja. A kot smo videli zgoraj, je to samo eden izmed korakov praktičnega 

prizadevanja, katerega končni cilj je kozmopolitska družba. Naloga filozofije kot 

najbrž ključnega šolskega predmeta pa je zagotoviti vse tri pogoje življenja 

                                                 
116 Sharma, Yogendra K.: The Doctrines of the Great Western Educators: From Plato to Bertrand 

Russell (2002). Kanishka Publishers Distributors. New Delhi.  
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javnega uma ali mnenja: logičnost, voljo in pogum ter prizadevanje za ustrezno 

preoblikovanje družbenih okoliščin.  

 

S tem postane filozofija kot filozofiranje podvržena kategoričnemu imperativu, v 

kolikor ni ta imperativ, kot bi dejal Scheffler, izdelek nobene posamezne kulture, 

temveč postane kozmopolitski ideal, ki vse subjekte obravnava enako in jim 

nalaga, da morajo druge subjekte obravnavati s spoštovanjem (kot osebe) ter jim 

priznati sposobnost samoupravne zakonodaje. Ta sposobnost je za Kanta, čeprav 

bi lahko dodali, da zaradi časa, v katerem je živel, tega še ne razvije docela 

eksplicitno, vendarle jedro človeškega dostojanstva in predstavlja temelj 

katerokoli druge vrednote, ki jo utegne ustvariti ali utelešati človeško bitje 

(Scheffler 1985, 38).  

 

2 Kantovi dediči: Bertrand Russell 
 

2.1 Uvod 
 

William Hare v članku Bertrand Russell o kritičnem mišljenju117 poudarja, da je 

Russellova filozofija vzgoje vse premalo poznana in cenjena. Iz številnih del, kjer 

Russell govori o vzgoji in izobraževanju, Hare sestavi pregledno celoto, pogled na 

katero razkrije, da je Russell obravnaval tako rekoč vsa pomembnejša vprašanja, s 

katerimi se danes ukvarjajo predstavniki različnih tokov kritičnega mišljenja 

(Hare 2001).  

 

Hare seveda govori z vidika gibanja za kritično mišljenje in ima v mislih 

razvijanje veščin kritičnega mišljenja in drž (stremljenj), ki odlikujejo kritične 

mislece. Če bi k temu dodali še aktivizem, bi dobili Kantove sestavine 

filozofiranja, kot smo pokazali zgoraj: 1. logiko ali kategorialno analizo kot 

zdravilo za napake v sklepanju; 2. vzgojo osebnega značaja svobodnega bitja ali 

vzgojo duha; 3. politično aktivističnego prizadevanje za kozmopolitsko družbo. 

                                                 
117 Hare, William: Bertrand Russell on Critical Tkinking (2001). Journal of Thought. Letnik 36. Št. 

1. Str. 7–16. Vir: http://www.criticalthinking.org/pages/bertrand-russell-on-critical-thinking/477  

(19. 01. 2016). 

http://www.criticalthinking.org/pages/bertrand-russell-on-critical-thinking/477
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Prav Russell je filozof, ki poleg logike (veščin) in vzgoje svobodnega značaja 

(stremljenj duha) v svojih delih izrecno poziva tudi k aktivizmu. Še več njegovo 

aktivno prizadevanje za družbo, ki bi bila pacifistična, kozmopolitska in 

samoupravno organizirana, je znamenito.  

 

Zato Russellovo teorijo vzgoje razumemo kot sodobno nadaljevanje Kantove 

filozofije vzgoje. Morebiti je to slišati presenetljivo, saj se filozofa v 

pojasnjevanju človeške moralnosti in zlasti človeške narave ne bi strinjala. Za 

nameček se Russell o Kantovi (zlasti) praktični filozofiji izraža precej odklonilno 

in ne brez dobršne mere angleškega humorja. Toda z vidika filozofije vzgoje 

imata več skupnega, kot bi nemara priznala, če bi se po čudežu kje srečala. 

Predvsem ju druži pogled na filozofiranje in njegove koristi, stališče o nalogah 

vzgoje in izobraževanja, zavzemanje za svobodo duha in za pogoje zagotavljanja 

te svobode, kamor sodita tudi pacifizem ter kozmopolitska družba.  

 

Glede na to lahko rečemo, da bi bila organizacija vzgoje in izobraževanja, kakor 

tudi načela in metode poučevanja (in seveda poučevanja filozofije), izpeljana iz 

njune filozofije vzgoje, zapisana istim ciljem in tudi zelo podobna. Tako pri Kantu 

kot Russellu namreč velja, da je doseganje kozmopolitske družbe (zunanji) pogoj 

svobode duha. Pogoj samega doseganja kozmopolitske družbe pa so številne 

druge družbene reforme, med katerimi so izjemno pomembne reforme vzgojno-

izobraževalnega sistema, kamor sodijo tudi spremembe v didaktiki poučevanja, 

vključno z didaktiko filozofije. Ne glede na razlike v filozofijah obeh avtorjev – v 

etiki, denimo, Kant zavrača sklicevanje na čutnost, medtem ko Russell svojo 

moralno teorijo gradi prav na čutnosti in čustvih – bi torej vzgojno-izobraževalni 

sistem in pouk filozofije, izpeljan iz filozofije vzgoje enega ali drugega, v 

praktični izvedbi izgledala presenetljivo podobno. Celoten pouk, a še posebno 

pouk filozofije, bi bil zasnovan problemsko, učenci bi pri pouku filozofirali, s 

čimer bi pridobivali veščine kritičnega mišljenja, drže kritičnih mislecev oziroma 

kritičnega duha, kot kritični misleci pa bi se bržčas – in to že v času poučevanja – 

dejavno vključevali vsaj v nekatere svojim letom primerne praktične aktivnosti, 
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katerih cilj bi bil zagotavljanje pogojev negovanja in razvijanja svobode duha ter 

samega filozofiranja.  

 

Poglejmo, v kolikšni meri Russellova razmišljanja o vzgoji in izobraževanju 

skupaj z njegovim praktičnim udejstvovanjem povzemajo in nadgrajujejo Kantova 

stališča in, kot bomo videli v naslednjem delu naloge, koliko anticipirajo ter 

(enako kot Kantova) presegajo razprave sodobnega gibanja za kritično mišljenje 

(z izjemo Schefflerja).  

 

2.2 Russellova filozofija vzgoje 
 

Noam Chomsky v članku K humanistični zasnovi vzgoje118 opozarja na 

Russellovo humanistično pojmovanje izobraževanja, na njegov poudarek, da 

moramo učence obravnavati s spoštovanjem, kot neodvisne osebe, ki jih ne 

smemo podvreči indoktrinaciji ali fanatizmu, temveč moramo poskrbeti za 

svobodo intelektualnega in moralnega presojanja. Vse to smo razbrali pri Kantu in 

bomo znova našli pri Schefflerju in Siegelu ter seveda mnogih drugih 

predstavnikih kritičnega mišljenja.  

 

Russell ni uporabljal pojmovne zveze kritično mišljenje. Ta je ta postala moderna, 

kot omenja Hare, šele v štiridesetih in petdesetih letih 20. stoletja, za modo pa se 

Russell ni zmenil. Termini, ki jih je uporabljal, so: mišljenjske navade (habits of 

mind), kritična drža, kritično presojanje, kritično raziskovanje, kritično in 

nedogmatično sprejemanje, razumna presoja, preudarni razum ipd. (Hare 2001).   

 

Vseeno so to termini, ki so jih kasneje uporabljali avtorji s področja kritičnega 

mišljenja (Siegel in drugi), ko so poskušali ločiti kritično mišljenje od 

nekritičnega mišljenja ter kritično mišljenje v ožjem pomenu od kritičnega 

mišljenja v širokem pomenu (ali veščine kritičnega mišljenja od stremljenj 

kritičnega duha). 

                                                 
118 Chomsky, Noam: Toward a humanistic conception of education (1975). V: Work, Technology 

and Education Str. 204–220. Uredila: Walter Feinberg in Henry Rosemont, Jr. Urbana. University 

of Illinois Press.  
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Kritično mišljenje je, nadaljuje Hare, pri Russellu vpeto v filozofijo, znanost, 

sistem vzgoje in izobraževanja, liberalizem, razumnost ipd. Njegovo pojmovanje 

kritičnega mišljenja se tako nanaša na široko paleto veščin in zmožnosti na eni 

strani ter stremljenj in drž na drugi, ki skupaj označujejo vrlino z intelektualnimi 

in moralnimi vidiki (prav tam).  

 

V naslednjem delu naloge bomo videli, da ni vselej jasno, kaj imajo v mislih 

različni sodobni avtorji, ko govorijo o kritičnem mišljenju in tudi, da je mogoče 

pojem kritičnega mišljenja zlorabiti, ga vpeti v vsakdanje materialistične skrbi, ga 

postaviti v službo ekonomije ali pa ga vsaj ne dovolj jasno zavarovati pred 

takšnimi zlorabami.  

 

Kantu in Russellu slednjega ne moremo očitati. V prejšnjem pododdelku tega 

poglavja smo se prepričali, da je bil za Kanta najpomembnejši cilj vzgoje in 

izobraževanja oblikovanje svobodnih duhov in v tem oziru vzgoja za prihodnost 

ali boljše stanje družbe, ki poleg zavračanja  ekonomskega materializma ali rabe 

vzgoje (filozofiranja) za bogatenje, zajema še radikalno kritiko avtoritarnosti, 

indoktrinacije in predsodkov, hkrati (z zavzemanjem za kozmopolitizem) pa tudi 

praktično zagotavljanje zunanjih okoliščin (pogojev) takšne vzgoje. Videli smo, 

da je njegova teleologija načelo za demarkacijo dobrega mišljenja (kritičnega 

mišljenja, filozofiranja) od slabega mišljenja (materialistične usmerjenosti v 

bogatenje).  

 

Za Russella velja enako. Ob tem omenimo, da so različna imena za kritično 

mišljenje pri Russellu dejansko sopomenke filozofiranja, če le-tega razumemo 

kantovsko.  

 

Russellova politično-filozofska dela, posebno tista, ki se nanašajo na vzgojo in 

izobraževanje, to vedno znova potrjujejo. V eseju o J. S. Millu119  denimo, zapiše, 

da je »treba učence v kar največji meri usposobiti za razumno presojo spornih 

vprašanj, presojo, po kateri se bodo kasneje morali ravnati.« (Russell 1956, 141) 

                                                 
119 Russell, Bertrand: John Stuart Mill (1956). V: Portraits From Memory and Other Essays. Str. 

122–144. Simon and Schuster. New York. 
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Zakaj? Odgovor najdemo, na primer, v Problemih filozofije120: Ker gre »človek 

brez smisla za filozofijo […] skozi življenje ujet v predsodke, izhajajoče iz 

zdravega razuma, iz običajnih verovanj svoje dobe ali naroda in iz prepričanj, ki 

so zrasla v njegovem duhu brez sodelovanja oziroma privolitve preudarnega 

razuma.« (Russell 1995, 10) Zato je pomembno, kot preberemo v Skeptičnih 

esejih121, natančneje v eseju z naslovom Svoboda mišljenja in uradna 

propaganda, kritično in nedogmatično sprejemanje dejstev, ki je osnovna lastnost 

prave znanosti (Russell 1985, 117).  

 

Pojme kot so razumna presoja, kritično in nedogmatično sprejemanje dejstev itd. 

lahko torej pri Russellu obravnavamo kot sopomenke filozofiranja. Še zlasti je to 

res, ko se nanašajo na vzgojno-izobraževalna prizadevanja v funkciji 

nasprotovanja indoktrinaciji in zavzemanju za svobodno demokratično družbo. 

 

Vprašanje povezanosti svobode duha in demokracije (v svetovnih razsežnostih) 

kot varovalke te svobode je ena najpomembnejših tem Russellove politične 

filozofije in cilj njegovega aktivizma. V knjigi Načela družbene obnove122, zbirki 

predavanj, ki so prvič izšla leta 1916, se pravi v času morije prve svetovne vojne, 

v poglavju o vzgoji najdemo sijajno kritiko mnogih tedanjih trendov vzgoje in 

izobraževanja, ki učence indoktrinirajo in jih brez njihove privolitve že vnaprej 

rekrutirajo v to ali ono vojsko, to ali ono stranko, to ali ono cerkev, jih silijo 

nekritično sprejemati ideje učiteljev in ideologijo, da ima država zmeraj prav, 

nekritično častiti avtoriteto in nacijo, prav malo pa se trudijo krepiti svobodo duha 

in uma (Russell 1917, 144–149), kar je naloga filozofiranja ali kritičnega 

mišljenja. Podobne misli najdemo tudi v knjigi Vzgoja in družbeni red123, ki je 

prvič izšla leta 1932. Tukaj Russell raziskuje vprašanje, ali mora vzgoja primarno 

                                                 
120 Russell, Bertrand: The Problems of Philosophy (1989). Oxford University Press. Oxford. 

Navedek je iz slovenskega prevoda: Russell, Bertrand: Vrednost filozofije (1995). V: FNM 2/3 

1995 – filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 9-11. Republiški izpitni 

center. Ljubljana.  
121 Russell, Bertrand: Free thought and official propaganda (1985). V: Sceptical Essays. Unwin. 

London. 
122 Russell, Bertrand: Principles of Social Reconstruction (1917). Unwin. London. Vir: 

https://archive.org/stream/principlesofsoci00russiala#page/154/mode/2up (19. 01. 2016). 
123 Russell, Bertrand: Education and the Social Order (2010). Routledge Classics. The Bertrand 

Russell Peace Foundation Ltd. 

https://archive.org/stream/principlesofsoci00russiala#page/154/mode/2up
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služiti razvoju posameznikovih umskih zmožnosti ali državi (skupnosti). Njegov 

odgovor je nedvoumen: posameznikovo svobodo duha je treba braniti pred prisilo 

(indoktrinacijo) množice, vere, patriotizma, tekmovalnosti, avtoritarne države, 

krivične ekonomije, nepravične razredne delitve in propagande. Enako pravi v 

eseju Cilji vzgoje124, kjer ameriškim javnim šolam očita, da učence preveč 

podrejajo patriotizmu in jih zato obravnavajo kot sredstvo za cilj in ne kot cilj po 

sebi (Russell 2009, 395).  

 

Zato mora, kot piše Russell v knjigi O vzgoji125, idealen sistem vzgoje in 

izobraževanja služiti dvema ciljema, če naj vsakomur omogoči svobodno 

izražanje človeškosti. Cilja sta: demokratičnost in koristnost v imenu ustrezne 

vzgoje (oblikovanja) značaja (Russell 1994, 14–15). Gre za cilja, ki sta v bistvu 

tudi cilja problemskega pouka filozofije. Čeprav sta cilja tesno povezana, bomo v 

nadaljevanju o vsakem povedali nekaj več in tudi o metodah za njuno doseganje.   

 

2.2.1 Demokratičnost vzgoje/vzgoja za demokracijo 
 

Demokratičnost v imenu zagotavljanja osebne svobode ali svobode duha je prvi 

zgoraj omenjeni cilj vzgoje in izobraževanja. Russell se, tako kot Kant, zavzame 

za javno vzgojo in izobraževanje, s čimer nasprotuje velikim reformatorjem 

izobraževanja v preteklosti, zlasti Locku126 in Rousseauju127 (s katerima se sicer v 

marsičem strinja), v kolikor so preveč poudarjali zasebno vzgojo: poudarjali so jo 

do te mere, da bi vsaka mlada oseba dobila svojega vzgojitelja. Po Russellu bi bila 

takšna organizacija vzgoje in izobraževanja, prvič, neizvedljiva in, drugič, če bi se 

je vendarle lotili, nepravična, saj bi ohranjala aristokratsko logiko, ki ovira 

svoboden in enakopraven izraz vseh ljudi ter dostop do najboljših idej (prav tam). 

Zagovor posebnih prednosti za manjšino nasprotuje načelu nepristranskosti (prav 

                                                 
124 Russell, Bertrand: The Aims of Education (2009). V: The Basic Writings od Bertrand Russell. 

Str. 391–407. Ed. by Robert E. Egner and Lester E. Denonn. Routledge Classics. The Bertrand 

Russell Peace Foundation Ltd. 
125 Russell, Bertrand: On Education: Especialy in Early Childhood (1994). Routledge. Vir: 

https://books.google.si/books?id=puY_55fBtJgC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_su

mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  (19. 01. 2016). 
126 Locke, John: Nekaj misli o vzgoji (2007). Zbirka Obrazi edukacije. Pedagoška fakulteta. 

Ljubljana.  
127 Rousseau, Jean Jacques: Emil ali o vzgoji (1959). Pedagoška knjižnica 11–12. Državna založba 

Slovenije. Ljubljana.  

https://books.google.si/books?id=puY_55fBtJgC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.si/books?id=puY_55fBtJgC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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tam, 16), do posebnih prednosti pa bi nujno prišlo, saj si v kontekstu en učitelj za 

enega učenca, večina tega ne bi mogla privoščiti.   

 

To ne pomeni, da Russell ni bil kritičen do državno organizirane vzgoje, še 

posebno, če ni ta nič drugega kot surova državljanska vzgoja, če torej, kot bi rekel 

Kant, ne služi ideji javnega (kozmopolitskega) uma. V že omenjenem eseju o 

Johnu Stuartu Millu, izhajajoč iz svoje psihološke teorije nagonov in želj ter s tem 

povezanim razločevanjem dobrin na tiste, ki jih je mogoče posedovati in tiste, ki 

jih ni mogoče (o čemer več kasneje), izpelje glavni cilj demokratične vzgoje – 

zagotavljanje svobode za vse. Tako bi se, denimo, morali naučiti deliti materialne 

dobrine po načelih pravičnosti (nihče ne bi smel posedovati preveč in nihče ne bi 

smel živeti v pomanjkanju) (Russell 1956, 142). 

 

Gre za cilj, ki ga je mogoče začeti udejanjati prav pri urah filozofije; najprej z 

razpravo o pravičnosti, nato s snovanjem »politik« in končno z morebitnim 

udejanjanjem teh »politik«, seveda v meri, ki je primerna za šolski kontekst. Na 

primer, v času, ko se v splošne vzgojno-izobraževalne programe uvajajo 

podjetniški krožki, ki ne temeljijo na ničemer drugem kot grobi libertarni veri, bi 

lahko prav pri filozofiji sprožili govor o socialnem podjetništvu, zadružništvu in 

morebiti tudi zasnovali kakšno takšno podjetje ali zadrugo oziroma šolo vključiti 

v zadrugo. 

 

Za hip se ustavimo ob enostavnem vprašanju demokracije in enakosti. Russell 

govori  o enakopravni delitvi materialnih dobrin. Premislimo, kaj vse implicira.  

 

Predvsem implicira zavedanje nevarnosti, da lahko prevelika koncentracija 

materialnega bogastva v rokah peščice škodi demokraciji. Če hočemo to razumeti, 

je dovolj vzeti v roke knjigo Thomasa Pikettya Kapital v 21. stoletju128, ki se 

ukvarja prav s posledicami ekonomske neenakosti.  

 

                                                 
128 Piketty, Thomas: Kapital v 21. stoletju (2015). Zbirka Premiki. Mladinska knjiga. Ljubljana. 
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Osredotočimo so zgolj na neenakost dohodkov. Piketty pravi takole: »Če imamo 

vse življenje na voljo 40 % več dohodkov (1400 € namesto 1000 €), ima to 

precejšnje posledice za življenjski slog, tj. stanovanjske razmere, počitnice, 

izdatke za prosti čas, za otroke itd. […] Tudi za tisti del prebivalstva, ki se mu 

godi najbolje, je razporeditvena razlika zelo pomembna. Če imamo vse življenje 

na voljo 7000 €, ne pa 4000 € (ali, še bolje, 24 000 € namesto 10 000 €), so naši 

izdatki drugačni in nimamo le večje kupne moči, temveč tudi večjo moč nad 

drugimi ljudmi – denimo tako, da najamemo slabše plačane ljudi, da delajo za nas. 

Če bi se ta težnja nadaljevala, bi si leta 2030 […] vrhnjih 10 % z majhnim delom 

svojega dohodka lahko najelo za gospodinjsko pomoč dobršen del 50 % z dna.« 

(Piketty 2015, 321–2) 

 

Če torej koncentracija materialne moči daje vedno manjšemu številu ljudi vedno 

večjo moč nad vedno večjim številom ljudi, ta moč pa škodi demokraciji (in s tem 

svobodi), tedaj delitev materialnih dobrin ne more biti povsem poljubna 

(svobodna), saj lahko postavi večino ljudi v odvisen položaj in s tem ukine 

njihovo svobodo. Impliciran je torej premislek o svobodi, ki vodi v politično 

akcijo: v imenu svobode se je treba odreči delu svobode.  

 

Zgoraj, pri obravnavi Kantove filozofije vzgoje, smo videli, da je zagotavljanje 

negativne svobode (svobode od) zunanji pogoj za oblikovanje svobodnih umnih 

bitij (Bildung), ki, prvič, zaradi odvisnosti od premožnejšega sloja ne bodo 

klečeplazni in, drugič, se bodo zmožni odvrniti od golih materialnih skrbi ter se 

predati političnemu projektu v imenu ohranjanja te svobode. Zagotavljanje 

negativne svobode je tako pogoj svobode duha. Videli smo torej, da se negativna 

svoboda pri Kantu pojavlja na dva načina: kot svoboda od zasebnih muh in kot 

zagotavljanje zunanjih pogojev za oblikovanje notranje svobodnih ljudi. 

Predvsem v tej drugi pojavni formi je zelo težko ločiti, kje se zunanja svoboda 

začne in kje konča, se pravi, kje postane zavzemanje za zunanjo svobodo forma 

notranje svobode. Kaj bi namreč rekli za dejanja nekoga, ki se aktivno bori za 

spremembo družbene strukture in pri tem v imenu ene svobode (svobode duha) 

omejuje drugo (svobodo neomejenega bogatenja)? In vendar lahko kakovostno 
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družbo, katere del so primerni pogoji za vzgojo bodočih svobodnih duhov, iz 

dneva v dan in iz leta v leto vzdržujejo le notranje osveščeni in navzven dejavni 

posamezniki, ki priznavajo, da je takšna forma individualnosti možna samo ob 

priznanju obstoja razsežnosti, presegajočo individualnost (nebrzdano svobodo 

posameznikov), pri čemer se mora ravnati po razsvetljenski pripadnosti 

človeškemu rodu, ki to svobodo ohranja kot svobodo duha (kot smo videli zgoraj).  

 

Prav Russell je tisti filozof, ki se zaradi svoje kozmopolitske drže (podobno kot 

Kant) ni nikoli odrekel tej ideji: ne v teoriji in ne v praksi. Kozmopolitstvo v 

Russellovih mlajših spisih ali svetovna vlada v njegovih kasnejših delih nujno 

predpostavljata odrekanje svobode sicer suverenih, vendar k vojni nagnjenih 

držav, tako kot pravičnejša delitev materialnih dobrin in zagotavljanje enakih 

možnosti predpostavljata odrekanje neomejeni ekonomski svobodi posameznikov 

na prostem trgu, kar je v danem kontekstu mogoče zagotoviti že z visokimi davki 

za financiranje socialne države in države blaginje. Toda Russell nima v mislih 

samo davkov.  

 

V mislih ima »obrat duše«, če uporabimo Platonov termin iz znamenite 

prispodobe o votlini, in sicer obrat od zgolj materialnih stvari in utvar (iluzij 

moči) k zadovoljevanju potreb in želj, ki so že potrebe in želje svobodnega, 

filozofirajoče duha (kritičnega misleca). Logika tega obrata, ki je logika notranje 

svobode ali svobode za, je naslednja: če koncentracija materialne moči pomeni 

nevarnost za demokracijo in če se je zaradi preprečevanja te nevarnosti treba 

odreči delu svobode (negativne), tedaj lahko to prostovoljno naredijo samo ljudje, 

ki jih v življenju ne motivira predvsem kopičenje materialnega bogastva in 

povečevanje moči v tekmovanju z drugimi. Implicitno v tem sklepanju je seveda, 

da je lahko negativna svoboda zlorabljena kot izgovor za svobodno (neomejeno) 

bogatenje. Russell je torej tudi na tej točki Kantov dedič. Zgoraj, ko smo govorili 

o Kantovi demarkaciji med dobrim in slabim filozofiranjem ter o njegovi 

teleologiji, smo namreč videli, kako ostro Kant zavrača vsakršno zlorabo 

filozofiranja v imenu surovo materialističnih motivov.  
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Podobno sledi tudi iz Russellove že omenjene radikalne kritike avtoritarnosti, 

indoktrinacije in predsodkov, cilj katere ni preprosto varovanje kotička 

zasebnosti, kamor država ali kdorkoli ne sme posegati, temveč (rečeno kantovsko) 

zagotavljanje pogojev možnosti za kakovostno zasebno življenje. Nebrzdano 

bogatenje očitno ni zgled kakovostnega življenja, pri čemer je Russellovo 

pojmovanje kakovosti zelo široko. Lahko bi rekli, da je množica kakovostnih, 

dobrih načinov življenja po njegovem zelo »bogata«, obenem je (v imenu 

negativne svobode in demokracije) tudi zaželeno, da je takšna. Toda bogastva 

življenjskih izbir ni mogoče ohraniti, v kolikor elementi te množice 

(posamezniki), niso pripravljeni nečesa prostovoljno žrtvovati, se odreči koščku 

svobode in dejavno ohranjati pogoje obstoja tega bogastva izbir. Pri Kantu smo 

videli, da se ni dovoljeno odreči vsaj razsvetljenskemu idealu. Russell meni 

podobno: po njegovem se ni dovoljeno odreči dejavnostim, ki ohranjajo pogoje 

možnosti življenja svobodnih duhov. Dopuščanje nebrzdanega bogatenja 

nekaterih pa – kot smo ravnokar videli – onemogoča svobodo duha večine. 

 

Najboljše politično zdravilo za ohranjanje pogojev svobode duha je, kot smo 

videli maloprej, demokratičnost, povezana s človekovimi pravicami in razpršitvijo 

oblasti, tj. enako distribucijo moči v vsej skupnosti (bodisi gospodarski bodisi 

regionalni). To preprečuje zlorabo oblasti in koncentracijo materialne moči v 

rokah posameznikov in je posebej pomembno za sodobne, kompleksne družbe, ki 

na žalost niso izpolnile sanj Millovega znamenitega eseja O svobodi, kot lahko 

preberemo v eseju John Stuart Mill ali v knjigi Človeška družba v etiki in politiki, 

ki je prvič izšla leta 1954129, kjer Russell opozarja na tragično dejstvo, da 

gromozanski tehnološki razvoj ni povečal obče sreče človeštva (Russell 1992, 

184), temveč je človeštvo soočil z vse hujšo koncentracijo politične moči in v 

njenem imenu z vse hujšim nadzorom skupine nad posameznikom; torej s pojavi, 

ki jih lahko v kontekstu vzgoje in izobraževanja znova nagovori in pomaga 

odpravljati prav problemsko naravnan pouk filozofije.   

 

                                                 
129 Russell, Bertrand: Human Society in Ethics and Politics (1992). Routlede. London. 
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S podobnimi vprašanji se je Russell ukvarjal tudi drugod, denimo v knjigi Moč: 

nova družbena analiza130, ki jo je napisal 1938; v znamenitih Reithovih 

predavanjih, ki so izšla leta 1947 pod naslovom Oblast in posameznik131 itd. 

Omenimo, da sta po njegovem dve največji tehnološki revoluciji doslej – izum 

kmetijstva in industrializacija – celo povečali človeško bedo. Kmetijstvo je uvedlo 

suženjstvo, tlačanstvo, žrtvovanje ljudi, podreditev žensk in despotske imperije. 

Zla, ki izvirajo iz uvajanja tehnike in znanosti, pa šele postajajo razvidna. 

Največja med njimi so krepitev vojn, izčrpavanje naravnih virov, izničevanje 

pobude posameznikov zaradi oblasti, nadzor nad mišljenjem s centraliziranim 

izobraževanjem in propagando, pretirana poslušnost sistemu, vznik ravnodušnosti, 

nekakšen upad domišljije in poguma, porajanje mentalne lenobe in pripisovanje 

utopičnosti emancipatornim idejam (Russell 1963, 37–53). V knjigi Človeška 

družba v etiki in politiki Russell svojo kritiko sodobnih bolj ali manj totalitarnih 

družbenih trendov zaključi z mislijo, da so nove oblike obvladovanja narave 

koristile predvsem manjšini, ki si je z izumi zagotovila večji nadzor na večino. 

Posledica razvoja je tako bila povsod neenakomerna razdelitev moči in nevarnost, 

da se bodo oblasti željni posamezniki, kakor medvedi, ki se preobjedo medu, 

polastili vse kompleksnejših družbenih organizacij, ki omogočajo vedno večjo in 

vedno nevarnejšo koncentracijo moči (Russell 1992, 185–6).  

 

K temu vprašanju se bomo vrnili v četrtem delu naloge, ko bomo razpravljali o 

ideologiji in odtujitvi. Očitno je namreč, da je imel Russell o tem dobre intuicije, 

ki pa jih ni v celoti razvil. 

 

Ponovimo. Russell demokracijo razume kot varovalko svobode, kar zahteva ljudi, 

ki so sposobni demokratičnega udejstvovanja. Takšni pa so ljudje, ki so se zmožni 

dvigniti nad surove materialne interese v imenu duhovnih dobrin (znanja, uživanja 

lepote, prijateljstva, ljubezni itd.), ki jih po Russellu ne moremo posedovati na 

račun drugih, tako da zanje tudi ne obstaja omejitev svobode posedovanja.  

 

                                                 
130 Russell, Bertrand: Power: a new social analysis (2004). Routledge Classics. 
131 Russell, Bertrand: Authority and the Individual with a terminal essay Philosophy and Politics 

(1963). Beacon Press. Beacon Hill. Boston. 
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Nadalje je demokracija kot varovalka svobode, ki jo ogroža koncentracija 

(ekonomske ali politične moči), lahko živa le v obliki razpršenosti oblasti, kot 

samoupravljanje in soupravljanje skupnih zadev v imenu svobodnih 

posameznikov tako v gospodarskih subjektih kot v oblikah lokalnega 

povezovanja: v krajevnih skupnostih, občinah, regijah, državah. Tukaj se znova 

pokaže, da morajo biti za takšno neposredno samoupravo posamezniki zreli, 

primerno vzgojeni (Bildung), sposobni zavrnitve form bivanja, ki večini ne 

prinašajo koristi, temveč na račun neomejenega pridobivanja materialnih koristi 

manjšine omejujejo razvoj zgoraj naštetih duhovnih dobrin večine. Povedano 

drugače – naučiti se morajo filozofirati.  

 

2.2.2 Koristnost vzgoje 
 

Drugi zgoraj omenjeni Russellov cilj vzgoje je njena koristnost. Tudi ta je 

povezana s svobodo duha in demokracijo. Vzgoja in izobraževanje sta namreč 

koristna, če to svobodo (in demokracijo) razvijata in varujeta. Pri tem moramo 

biti, tako kot pri Kantu, pozorni na opredeljevanje koristi. 

 

Po mnenju mnogih ljudi je koristno izobraževanje v znanostih in tehniki, medtem 

ko je klasična izobrazba odveč, je zgolj okras, koristen za vstop v aristokratsko 

družbo. Russell v svojih delih (med drugim v knjigi O vzgoji) nasprotuje temu 

grobemu pojmovanju koristnosti, ker v praksi ohranja obstoj dveh razredov: 

aristokratski ali brezdelen družbeni razred in razred, ki mora delati. V tej delitvi 

aristokratski razred sam (in ne le njegova klasična izobrazba) nastopa kot okras 

družbe in je le kot tak deležen vzgoje, ki ni namenjena zgolj zadovoljevanju 

telesnih (materialnih) potreb. Na drugi strani pa je delavski razred deležen skoraj 

samo vzgoje za zadovoljevanje potreb (Russell 1994, 20). To pomeni, da ta razred 

sploh nima ustreznih družbenih pogojev za dvig nad materialne interese, kar je – 

kot smo videli zgoraj – pogoj za vzpostavitev demokratičnih človeških skupnosti, 

cilj problemskega pouka filozofije in del opredelitve avtonomne osebe. Orisana 

delitev ljudi na družbene razrede tako onemogoča demokracijo, postavlja sebi 

lastne cilje izobraževanja, ki ni toliko vzgoja kolikor šolanje oziroma odtujevanje 

večine ljudi – kot bomo videli v četrtem delu naloge – od same možnosti, da bi 
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postali avtonomni. V četrtem delu naloge bomo torej Russellova opozorila glede 

nevarnosti tehnološkega razvoja in vedno večjega nadzora manjšine nad večino 

povezali s prisvajanjem znanja s strani manjšine in s tem povezanimi poskusi 

organiziranja vzgoje in izobraževanja, ki večino že vnaprej podreja 

materialističnim interesom (dobičku). Zunanji znak tega je prav odsotnost 

filozofije kot filozofiranja v vzgojnih institucijah ali njeno postopno izginjanje, 

zaradi česar je v težavah tudi demokratična vzgoja, o kakršni govori Russell. 

 

Glede na to ima Russellova kritika grobega (materialističnega) pojmovanja koristi 

več plati. Prvič, demokrati – kamor se prišteva tudi sam – ne želijo deliti družbe 

na ta dva razreda, vsi, tudi delavci, bi morali imeti dostop do kakršne koli 

izobrazbe. Drugič, zanika, da je znanstveno izobraževanje namenjeno le 

zadovoljevanju telesnih potreb. Res je, brez uporabe znanosti, denimo fizike itd., 

ni mogoče izgraditi novega sveta, v katerem delavci ne bodo garali za majhne 

dohodke in ne bodo nenehoma živeli v strahu pred revščino in boleznimi. Zato bi 

bilo nesmiselno nasprotovati znanstveni vzgoji (prav tam, 20–21) in Russell jo v 

resnici iz vsega srca podpira. Vendar tega ne počne zaradi njenega prispevka k 

materialni blaginji. Ljudje, ki bi imeli več časa, miru in zdravja, morajo 

pridobljeno blaginjo tudi ceniti, kar ni mogoče brez umetnosti, humanistike in 

znanstvenega raziskovanja, ki ni samo praktično, temveč služi poletu duha in 

iskanju resnice. Ti nematerialistični cilji vzgoje imajo lastno vrednost. Russell 

pravi, da imajo vrednost po sebi ali notranjo (intrinzično) vrednost (prav tam, 22).  

 

Vzgoja (izobraževanje) je torej koristna, če v službi svobode duha (kot varovalka 

te svobode) ustvarja pogoje za polet duha vsakogar, a ti pogoji niso samo zunanji, 

temveč tudi notranji. Koristnost vzgoje je zato, kot smo videli, po eni strani tesno 

povezana z demokracijo, hkrati pa zagotavlja pogoje za polet duha, pri čemer ne 

moremo spregledati, da prav s tem še najbolje omejuje pretiravanja zunanje 

svobode oziroma svobode do nebrzdanega bogatenja. To lahko ilustriramo, če si 

zamislimo družbo, ki s svojo institucionalno organiziranostjo na neki točki še 

zagotavlja zunanje pogoje za demokratično odločanje, a teh pogojev nihče več ne 

ceni in jih ne ohranja. Nikogar ali skoraj nikogar več ni, ki bi razmišljal kot Platon 
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v Sedmem pismu132: »Nekoč, ko sem bil mlad, sem doživel isto kot mnogi. Imel 

sem namen, da se bom, čim bom postal samostojen, takoj posvetil skupnim 

zadevam polisa.« (Platon 324b) Demokratično odločanje potemtakem zahteva 

tudi pripravljenost, voljo, željo in po Russellu je vzgoja koristna prav, v kolikor 

neguje to željo in s tem notranjo svobodo kot sposobnost vzpostavljanja, 

izkoriščanja ter ohranjanja potrebne institucionalne organiziranosti.  

 

Zgoraj smo videli, da je Kant menil podobno. Russellovo pojmovanje koristnosti 

vzgoje namreč lahko razumemo kot nekoliko drugače ubeseden vidik kantovske 

performativne pozitivne naracije (in demarkacije). Odvrniti skrbi od grobega 

materializma oziroma začeti filozofirati namreč pomeni prav zasnovati vzgojo, ki 

sprejme polet duha večine in spodbujanje volje za politično delovanje za svoj 

temeljni in dolgoročni cilj. 

 

K rečenemu velja dodati naslednje. V knjigi Človeška družba v etiki in politiki 

Russell pravi, da je treba pri političnem delovanju, kamor sodi tudi organizacija 

vzgoje, poznati najpomembnejše motive, ki vodijo posameznike in družbe. Tiste, 

ki se nanašajo na preživetje: hrana, pijača, obleka, bivališče, reprodukcija; in tiste, 

ki postanejo pomembni, ko so osnovne potrebe zadovoljene: pridobitništvo, 

tekmovalnost, domišljavost, ljubezen do moči (Russell 1992, 18). Za razliko od 

Kanta, ki je svojo performativno pozitivno naracijo utemeljil na nevednosti glede 

lastne narave in na dolžnosti, Russell svojo pozitivno naracijo utemeljuje na 

naravoslovno psihološki teoriji nagonov in želj, ki so lahko dobri in slabi ter 

hkrati oblikovani (posredovani) z dano družbeno ekonomsko strukturo. Prav zato 

se zdi utemeljeno sklepanje, da lahko dobra, srčna, duhovno bogata (poletna) 

človeška bitja nastanejo le v družbi, ki to omogoča (si zato prizadeva).  

 

Poleg tega je Russell, tako kot Kant, opozarjal na negativne pojave, ki 

preprečujejo oblikovanje avtonomnih osebnosti. Spomnimo se, Kant je svaril pred 

zasebno vzgojo, ki zaradi prevelike permisivnosti kvari značaj, in državljansko 

vzgojo, ki ljudi šola za vnaprej določene vloge.  

                                                 
132 Platon: Sedmo pismo (2004). V: Platon: Zbrana dela. Knjiga 1. Str. 1644–1665. Prevod: 

Gorazd Kocijančič. Mohorjeva založba. Celje. 
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Zgoraj smo že omenili Russellovo kritiko državljanske vzgoje. Na podlagi 

njegove teorije o dveh vrstah nagonov, dobrih in slabih, lahko to kritiko bolje 

razumemo. V delu Politični ideali133 tako govori o materialnih dobrih stvareh in 

dobrih stvareh, ki so stvar duha (plodovi znanosti, umetnosti). Vzporedno s tem 

obstajajo posestniški nagoni in nagoni duha. Posestniški nagoni (materialna 

posest) so vzrok za maloprej omenjene grobe materialistične skrbi, ki nas 

odvračajo od razvijanja in množenja pomembnejših nagonov. Te skrbi nas namreč 

ujamejo v proces tvorjenja večinoma slabih miselnih navad in motivov. Poleg 

maloprej naštetih (pridobitništvo, tekmovalnost, domišljavost, ljubezen do moči) 

Russell tukaj omenja še zavidanje, gospostvo, krutost, grabežljivo uporabo sile in 

druga moralna zla, ki pustošijo po svetu (Russell 2003). V knjigi Človeška družba 

v etiki in politiki doda, da so te negativne želje povrhu še nenasitne (Russell 1992, 

162–3).  

  

Poleg posestniških nagonov in pogosto v nasprotju z njimi obstajajo tudi stvari 

duha in nagoni duha. Duhovnih dobrin, kot smo omenili zgoraj, ni mogoče 

posedovati kot zasebno lastnino. Misleca ali umetnika lahko ubijete, toda njegovih 

misli in njegove umetnosti ne morete zaseči. Ljudje, ki verjamejo v nasilje, so 

zato tisti, katerih misli in želje so že zaposlene z materialnimi dobrinami (prav 

tam).  

 

Delitev nagonov in želja lahko torej razumemo tudi kot opozorilo, da moramo biti 

pozorni na obstoj želja, ki so ovira zunanji in notranji svobodi. To je pomembno 

za vprašanje koristnosti vzgoje. Tako je vzgoja koristna v Russellovem pomenu 

besede, če poleg tega, da je organizirana v duhu nepristranskosti – to je ideje 

pravičnosti kot enakosti – deluje hkrati kot varovalka zoper paleto želj (nagonov), 

ki se zaradi danosti človeške narave sprožijo, ko so potešene najosnovnejše želje 

(potrebe). V slabo organizirani družbi se te želje sprožajo masovno in povsem 

nenadzorovano, kar uničuje pogoje svobode in demokracije. V slabo organizirani 

                                                 
133 Russell, Bertrand: Political Ideals (2003). The Project Gutenberg EBook of Political Ideals. 

EBook 4776. Release Date: December, 2003. Produced by Gordon Keener. Vir: 

http://www.gutenberg.org/files/4776/4776-h/4776-h.htm (23. 01. 2016). Opomba: pri navajanju 

misli iz Političnih idealov ne navajam strani, ker jih v elektronski verziji te knjige ni.  

http://www.gutenberg.org/files/4776/4776-h/4776-h.htm
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družbi seveda trpijo tudi vsa vzgojna prizadevanja, ki želijo preobrniti tok 

družbenih dogajanj, in kot smo dejali zgoraj, trpi problemsko poučevanje 

filozofije, ker preprosto ni ustrezne vizije za polet duha.  

 

Poenostavljeno bi lahko rekli, da Russellova teorija vzgoje temelji na psihološki 

teoriji ločevanja želj prvega reda in želj drugega reda. Nicholas White v knjigi 

Kratka zgodovina sreče134 pravi približno takole: normalna oseba ima poleg 

kopice želj še želje o tem, kakšne želje želi imeti in kako želi svoje želje 

zadovoljiti. Enostaven zgled je kajenje. Nekdo si želi kaditi, hkrati pa želi, da te 

želje ne bi imel. Ljudje torej ne ocenjujejo le zunanjih stvari, temveč ocenjujejo 

tudi stanje stvari, ki je notranje: presojajo same sebe in imajo samonanašajoče 

cilje. To ni enostavno, dodaja White, ker v vsakdanjem življenju ne moremo 

narediti vsega hkrati, tudi če si dva načrta, ki ju imamo, nista zoperstavljena. Žal 

težave večinoma rešujemo kratkoročno. A celo tedaj nekaj naredimo najprej in 

druge stvari kasneje, morda jutri ali naslednji teden. Opazimo vsaj to, da je 

potrebno načrtovanje (White 2006, 10–11). 

 

Russellova psihološka teorija je v bistvu kompleksna oblika tega ločevanja želj in 

s tem poskus razvijanja duha, ki bo v skupnosti z drugimi zmožen modrega, 

dolgoročnega načrtovanja.  

 

Iz doslej rečenega že lahko sklepamo, da je za njegovo teorijo pomembno notranje 

stanje duha, ki je lahko dobro ali slabo, odvisno od tega katere želje (in potrebe) 

so zadovoljene ali so sploh zadovoljene, kako so zadovoljene, v kakšnem obsegu 

itd. Pri tem se ves čas drži demokratične utilitaristične logike en človek en glas, 

kar hkrati pomeni, kot smo omenili zgoraj, da obstaja veliko načinov dobrega 

življenja (veliko dobrih notranjih stanj), ki morajo imeti vsaj dve skupni lastnosti: 

(1) drugim ne smejo preprečevati doseganja dobrega, kot so si ga zamislili, in to 

ne sme biti preprečeno njim samim. Ta logika je, kot smo videli zgoraj, 

demokratična, ker vsakomur dopušča svobodno izbiro, hkrati pa od posameznika 

zahteva naj dobro izbere (ali izbere dobro), sicer demokracija ni mogoča. Ker 

                                                 
134 White, Nicholas: A brief history of happiness (2006). Blackwell Publishing.  
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utegne ta logika še vedno podpirati predvsem negativno svobodo, obstaja še druga 

lastnost: (2) ne glede na to, kaj si zamišljamo kot dobro življenje, si moramo 

prizadevati za krepitev možnosti takšne izbire. Ni torej dovolj, da se pred nečim 

samo zadržimo v dobro vseh, sposobni moramo biti aktivno si prizadevati za 

vzpostavitev in ohranjanje takšnih stanj.  

 

Na duševni razvoj potemtakem delujejo dejavniki, kot so navajanje na duhovno 

hrano in vaja duševnih zmožnosti, ovirajo pa ga uporaba sile, avtoritarnost, 

tiranija javnega mnenja, prisila, ki od nekoga zahteva, naj ravna v nasprotju s 

svojo vestjo (Russell 2003). 

 

Skratka: »Najboljše življenje je tisto, v katerem imajo ustvarjalni nagoni največjo 

vlogo, posestniški nagoni pa najmanjšo.« (prav tam) To ne pomeni, da so višji 

nagoni nujno povezani s stikom z najvišjimi dosežki človeškega duha. Po 

Russellu smo lahko dobro oblikovani, tudi če nismo prebrali Vojne in miru ali 

Izvora vrst. Russell namreč ni elitist, čeprav seveda misli, da je branje klasikov 

zaželeno. Kljub temu pa za samo srečo in neko dobro izoblikovanost duha 

oziroma negovanje dobrih nagonov to ni vselej nujno. Razumni in dejavni smo 

lahko na različne načine.  

 

V knjigi Doseganje sreče135 Russell našteje kopico zaposlitev, ki vodijo k sreči. 

Njihov skupni imenovalec sta raznolikost in iniciativa (pobuda). Delo, ki nas vodi 

k cilju, ne sme biti nezanimivo, poleg tega moramo imeti vpliv na njegov potek in 

njegove rezultate. Le tako smo svobodni dejavniki, ki v razumni meri izbirajo 

lasten način življenja in dela. Šele ta svoboda nam zagotavlja življenjsko vedrino 

ali polet duha (elan). Polet svobodnega duha se nadalje kaže v tem, da smo se v 

številnih in raznolikih okoliščinah sposobni česa naučiti, da smo sposobni opaziti 

stvari, dogodke, ljudi, njihove lastnosti ter seveda v tem uživati in se veseliti. 

Hkrati smo se zmožni za nekaj živo zavzeti, biti zainteresirani, poskrbeti za druge 

(Russell 1978, 107–131).  

 

                                                 
135 Russell, Bertrand: Osvajanje sreče (1978). Drugo izdanje. Minerva. Subotica-Beograd. 
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Bolj ali manj podobno pravi tudi v drugih knjigah, denimo v Načelih družbene 

obnove, kjer natančneje razdela tudi svojo naravoslovno teorijo človeške narave 

oziroma teorijo nagonov in želj. Zadržimo se še nekoliko ob tem. Zgoraj smo 

omenili želje prvega in drugega reda, kakor tudi dobre in slabe nagone. Russell k 

temu dodaja, da so želje zavedne in usmerjene k cilju. Volja lahko usmerja želje k 

dolgoročnejšim ciljem (željam drugega reda). Nagoni, nasprotno, niso usmerjeni h 

kakšnemu cilju, temveč so slepi. Otroci ne tekajo in kričijo zato, ker bi pričakovali 

karkoli dobrega, temveč nagonsko (Russell 1917, 13). Lahko bi rekli, da so želje 

po Russellu praviloma zavedne, ker imajo cilj, h kateremu zavestno težimo, 

medtem ko so nagoni nezavedni, ker tega cilja nimajo. Ljudje si tako pogosto 

domišljamo, da smo bolj razumni, kot smo v resnici. To si domišljamo celo tedaj, 

ko popustimo nagonom, zaradi katerih se moramo soočiti z nezaželenimi 

posledicami. V takšnih primerih si nezavedno prikrijemo dejansko moč nagonov 

in pozabljamo na nezaželene posledice (prav tam, 14). 

 

S tem postanejo pomembna naslednja vprašanja (kot lahko preberemo v knjigi 

Človeška družba v etiki in politiki): Zaradi katerih stvari se ljudje veselijo 

življenja? Kaj so spoznali? Ali so izkusili blaženost novega spoznanja? Kaj so 

storili? Ali so ljubili in imeli prijatelje? Ali so se veselili sonca, so duhali cvetje? 

So izkusili radost življenja v preprosti skupnosti, so plesali in peli? Kakšna je 

njihova zapuščina? (Russell 1992, 55). 

 

Vse to se morda zdi naivno, pesniško, vendar nas vodi k naslednjemu in predvsem 

zahtevnemu vprašanju: Kaj je dobro? Nekdo, ki loči dobre in slabe nagone, pri 

čemer so slabi nagoni pretežno povezani s surovim kopičenjem materialnega 

bogastva in moči, dobri pa s cilji duha, mora nekako odgovoriti na to vprašanje. 

Zgoraj smo že omenjali pomen notranjega stanja duha, polet duha, notranjo 

svobodo, srečo itd. Russell prav te pojme poveže z raziskovanjem dobrega. Po 

njegovem je namreč neka stvar dobra, če jo cenimo zaradi nje same in ne zaradi 

posledic. Ko izbiramo, ali naj neko stanje stvari obstaja ali ne, sicer seveda 

razmišljamo tudi o posledicah tega stanja, toda oboje – stanje stvari kot njegove 

posledice – poseduje intrinzične (notranje, bistvene) lastnosti, zaradi katerih to 
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stanje (z danimi posledicami) izberemo. Prav te intrinzične lastnosti pa Russell 

imenuje dobro (prav tam, 51). To pomeni, da je intrinzična vrednost (dobro) cilj 

in je logično pred vrednostjo nečesa, kar je sredstvo za dosega tega cilja (prav 

tam, 52). Ko raziskujemo stvari, ki jim pripisujemo intrinzično vrednost, po 

Russellu ugotovimo, da gre za stvari, v katerih uživamo ali si jih želimo (prav 

tam, 113), kar sledi tudi iz niza vprašanj v predhodnem odstavku.  

 

Pri opredeljevanju dobrega gre Russellu še za nekaj. Etiki poskuša najti temelje, 

jo zgraditi na trdnih dejstvih, na osnovi katerih bi lahko trdili, da posedujemo 

etiško spoznanje. Osnovna težava tega prizadevanja je, da so (po njegovem) 

temeljna dejstva, na katerih gradi etika, občutki in čustva. To lažje razumemo s 

pomočjo primerjave z empiristično epistemologijo, kjer so temeljna dejstva 

naravoslovnih spoznanj zaznave. Težava je predvsem ta, da je sicer mogoče trditi, 

da ljudje podobno moralno občutimo ali sodimo o dejanjih drugih ljudi, o družbi 

itd., vendar pa ta podobnost ni tako velika kot pri zaznavanju zunanjega sveta. 

Povsem mogoče je namreč, da dva posameznika iz različnih družb ali kultur vidita 

podoben rdeč odtenek, medtem ko o dejanjih pripadnikov neke družbe sodita 

precej različno.  

 

Arif Tanović v knjigi Bertrand Rasel filozof in humanist136 pravi, da si je Russell 

v etiki prizadeval za srečno življenje vseh ljudi in je zato iskal naravo vrednot in 

formulo soglasja glede najvišjih ciljev, smisla človeškega življenja in meril za 

človeško delovanje. V tem iskanju je prešel pot od etičnega intuicionizma preko 

emotivizma do naturalizma. Najprej je torej menil, da so vrednote objektivne 

nenaravne lastnosti stvari, ki jih je mogoče spoznati kot dejstva v naravoslovju, 

nato je menil, da objektivne vrednote kot lastnosti stvari ne obstajajo, temveč so 

samo subjektivni izrazi naših emocij, zaradi česar se temeljnih vrednot ne da niti 

dokazati niti ovreči, nazadnje pa se je tudi temu odrekel, ker je spoznal, da ob 

nekaterih zelo pomembnih vprašanjih obstaja širše družbeno soglasje, kar ga je 

navedlo k iskanju objektivnih družbenih temeljev za vrednote, v čemer je videl 

možnost za znanstveno zasnovo etike (Tanović 1972, 64). 

                                                 
136 Tanović, Arif: Betrand Rasel filozof i humanist (1972). Veselin Masleša. Sarajevo. 
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Na te spremembe Russellovih pojmovanj v etiki opozarja tudi Charles R. Pigden v 

razpravi Bertrand Russell: Moralni filozof ali nefilozofski moralist?137 Pigden 

piše, da je Russell razumel filozofijo kot raziskovanje, ki ima za cilj resnico. Toda 

leta 1913 je prenehal verjeti, da obstajajo etične resnice. Bil je namreč prepričan, 

da so moralne sodbe, npr. »x je slabo, y je dobro«, zgolj stavki v želelnem 

naklonu, da torej izražajo želje in niso opisi resničnosti: ne morejo biti resnični ali 

neresnični. Cilj izrekanja takšnih stavkov je zgolj izražanje čustev, izrekanje želj 

in vplivanje na druge. To pomeni, da je bil Russell v tistem obdobju emotivist. 

Ampak emotivizem ali trditev, da so moralne sodbe samo izrekanja v želelnem 

naklonu, se zaplete v težave, kakor hitro se vprašamo, ali je emotivizem sam 

resničen ali neresničen. Zdi se namreč, da je lahko vsaj odgovor na to vprašanje 

resničen ali neresničen (Pigden 2003, 478–9).  

 

To ni edina težava emotivizma. Posledica tega stališča je namreč, da so etične 

sodbe skrajno subjektivne in stvar okusa. Russell v knjigi Človeška družba v etiki 

in politiki, ki sodi v njegovo kasnejšo, naturalistično fazo, ta subjektivizem 

zanika. Njegovo razmišljanje je tukaj približno naslednje: stavek, ne ubijaj, je 

imperativ (velelni stavek), medtem ko je stavek, umor je slab, izražen v povednem 

naklonu. Vprašanje pa je, ali imajo nekateri dozdevno etični stavki samo enako 

gramatično obliko kot vsi drugi stavki v povednem naklonu (se pravi, da so v 

resnici velelni stavki, ki so samo maskirani v povedne) ali pa obstaja tudi etično 

spoznanje? Konkretneje: ali je umor res slab? Težava emotivizma je, kot rečeno, 

subjektivnost moralnih sodb. Reči, ostrige niso dobre, je res samo izražanje okusa, 

toda to ne velja za preganjanje Židov med II. svetovno vojno. Upravičeno je torej 

biti zadržan do ideje, da so etične sodbe zgolj subjektivne (Russell 1992, 26). 

Toda to pomeni, da obstaja etično spoznanje in kot rečeno, Russell ga je želel 

utemeljiti na čustvih in občutkih, natančneje na čustvih in občutkih, ki so splošni.   

 

Pri tem je izhajal iz trivialnega empiričnega dejstva, da občutke in čustva pač 

imamo. Čeravno se moralna presoja nanaša na strahove, želje in odpore, ki so 

                                                 
137 Pigden, Charles R.: Bertrand Russell: Moral Philosopher or Unphilosophical Moralist? (2003). 

V: The Cambridge Companion to Bertrand Russell. Str. 476–505. Ed. Nicholas Griffin. 

Cambridge University Press.  
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skriti v teh čustvih, ter se izgovarjajo v želelnem ali velelnem naklonu – zaradi 

česar teh stavkov ne moremo preprosto potrditi ali zavrniti z golim kopičenjem 

dejstev (Russell 1992, 25) – pa je res tudi, da bi večina ljudi zavrnila velelni 

stavek, ki bi od vrle osebe zahteval, naj povzroča čim več bolečine. Večina bi prav 

tako zavrnila predlog zamenjave ljudi z roboti, češ da so zanesljivejši. Svet 

robotov namreč ne bi bil ne dober ne slab, ker ne bi premogel občutij (prav tam, 

123). To pomeni, da je etika povezana z življenjem in ne z neživimi fizikalnimi 

procesi (prav tam, 26). Poleg tega ni vseeno, kakšno je to življenje. Živa bitja (in 

še posebno ljudje) občutimo bolečino, ki se je želimo znebiti, in ugodje, ki ga 

želimo podaljšati. V neživem svetu ne bi bilo nič dobro ali slabo (zlo) (prav tam, 

55). Ali: v vesolju, ki ne bi imelo občutkov, ne bi imelo nič vrednosti (prav tam 

113). Poleg tega je po Russellu med ljudmi (ne glede na to, od kod prihajajo) 

veliko več nesoglasij okoli distribucije intrinzične vrednosti kot glede tega, kaj to 

vrednost tvori; in prav zato, ker je veliko manj nesoglasij glede slednjega, je 

pojem intrinzične vrednosti (ali dobrega) primeren, da zaseda temeljno mesto v 

etiki (prav tam, 131).  

 

Bodimo pozorni na Russellovo logiko, ki je tukaj na delu. Najprej loči nežive 

fizikalne procese od živih, a ker življenje samo po sebi še ne nudi temelja za 

utemeljevanje moralnih sodb, se sklicuje na nekaj, s čimer bi spontano soglašala 

večina ljudi. Pri tem soglasje implicira povezanost želj (čutnosti) in etičnih sodb. 

Prav zato mora definicija dobrega povedati tudi nekaj o željah. Vidimo, da je 

takšno sklepanje precej ohlapno empiristično, toda po njegovem se nahajamo na 

področju, kjer smo na takšno ohlapnost obsojeni. Prav zato je po njegovem etika 

stvar modrosti. V tem spominja na Aristotela v Nikomahovi etiki138: »Mislim, da 

bo za naše razpravljanje zadostovalo, če bomo dosegli tolikšno jasnost, kolikšno 

dopušča snov, s katero se ukvarjamo. Saj vendar ne moremo od vseh razprav 

zahtevati iste stopnje natančnosti, kakor tudi pri vseh obrtniških dejavnostih ne 

uporabljamo istih meril.« (Aristotel 2002, 1094b)  

 

                                                 
138 Aristotel: Nikomahova etika (2002). Filozofska knjižnica. Zvezek XXXVIII. Slovenska Matica. 

Ljubljana. 
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Omenimo še naslednje. S tem, ko Russell išče temelje morale v sodbi večine ljudi, 

zapiše etiko (kot vednost o moralnih zadevah) subjektivnemu pogledu človeškega 

rodu. S starejšim izrazoslovjem bi lahko rekli, da jo pripiše domnevni človeški 

naravi, čeprav Russell ne predpostavlja nespremenljive človeške narave temveč, 

(glej zgoraj), sveženj potencialov, ki se v danih okoliščinah zelo različno 

udejanjajo. Za kaj gre? Pomagajmo si z vprašanjem, kaj bi predstavljalo nasprotje 

subjektivnega pogleda človeškega rodu. To bi bil nek objektiven pogled, ki je še 

splošnejši od pogleda človeškega rodu. Takšen pogled bi lahko bil kantovski. Pri 

njemu namreč etična sodba doseže objektivnost, ko ni aficirana (ali okužena) z 

ničemer čutnim (človeško čutnim). To je stališče, ki mu Russell nasprotuje, saj je 

občutenje ugodja ali neugodja, kot smo videli, bistveno povezano z izrekanjem 

etičnih sodb. Toda poskušajmo Kanta na tej točki razumeti, če že ne braniti. Pri 

njemu morajo etične sodbe presegati lokalno naravo. Zemljani, ljudje, so čutna 

bitja, kar pomeni, da imajo dano neko lokalno naravo (naravno zmožnost čutenja 

in zaznavanja). Tudi prebivalci katerega koli drugega planeta, ki je naseljen – in 

po Kantu139 so vsi planeti naseljeni – so čutna bitja in so zategadelj posestniki 

lokalno dane čutne narave, ki je drugačna od narave Zemljanov. Kako bi se 

prebivalci različnih planetov medsebojno sporazumeli? Kant je menil, da je 

rešitev na dlani, saj imajo poleg različnih lokalno danih čutnih narav – ki so tako 

različne, da bi bilo sporazumevanje na tej osnovi najbrž nemogoče – še nekaj 

univerzalnega in to je razum oziroma um. Mimogrede: v slovenščini že sama 

beseda sporazumevanje implicira dejavnost, ki temelji na razumskih zmožnostih. 

Vsem umnim prebivalcem posameznih planetov je torej um/razum dan kot pogoj 

možnosti univerzalnega sporazumevanja, kajti ta um/razum je enak. Deluje, če se 

izrazimo nekoliko paradoksno, kot program svobode: svojega posestnika ne glede 

na to, od kod prihaja (se pravi s katerega planeta) osvobaja lokalno dane čutne 

narave. Um slehernemu lokalnemu bitju nalaga dolžnost, ki je univerzalna, enaka 

za vse posestnike tega programa, da se morajo med seboj prepoznavati kot enaki, 

se ceniti in grajati medsebojno izkoriščanje. Kantov kozmopolitizem se tako lahko 

                                                 
139 Kant, Imanuel: Opća povijest prirode i teorija neba ili pokušaj o ustrojstvu i mehaničkom 

postanku cijele svjetske zgrade raspravljen po Newtonovim principima (1989). Svjetlost. Sarajevo. 
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udejanji le kot intergalaktični parlament, v katerem sedijo umna bitja z zelo 

različnimi naravami. Kantov kozmopolitizem se v resnici razteza v kozmos.  

 

Russell je bolj lokalen. Njegov kozmopolitizem je omejen le na en planet, in sicer 

na Zemljo, saj ne poskuša usklajevati umnih bitij ne glede na to, s katerega konca 

vesolja prihajajo, temveč le s človeško naravo aficirane Zemljane. S sklicevanjem 

na etične sodbe večine ljudi stavi na univerzalno, vendar čutno človeško naravo in 

predpostavlja, da bi večina ljudi imela podobne moralne občutke, če bi se 

oblikovala (vzgajala) v dobri (pravični) družbi. V takšni družbi bi posestniki te 

narave tudi dobro uspevali. Po Russellovem mnenju so posledice tega stališča bolj 

v skladu z etičnimi občutenji večine ljudi kot katerakoli druga teoretsko ubranljiva 

pozicija (Russell 1992, 55) – se pravi tudi Kantova. Na ta način Russell upa, da se 

lahko tudi v etiki (torej raziskovanju čustev), tako kot na področju raziskovanja 

zaznav, prebijemo do neke, čeprav – kot smo videli – nujno ohlapnejše 

objektivnosti (prav tam, 27), ki pa se še vedno ravna po zgledu empirične 

znanstvene metode.  

 

Sklepanje na podlagi izkustva pripelje Russella do treh trditev: (1) okolje, ki 

vpliva na vzgojo, je pomemben dejavnik oblikovanja (vzgoje) ljudi; (2) nekatera 

okolja in s tem načini vzgoje so boljši od drugih ter (3) obstajajo dobra in slaba 

moralna čustvovanja oziroma kar dobro in slabo. 

 

Vrnimo k vprašanju, kaj je dobro. Po Russellu je neko dogajanje dobro (ima 

intrinzično vrednost), če pripelje do čim večje zadovoljite želj. Russell torej 

definira dobro (intrinzično vrednost) kot zadovoljitev želj. Prav tako je neko 

dogajanje boljše od drugega, če zadovolji več želj. Tukaj znova naletimo na 

sklicevanje na večino, pri čemer ne gre več le zato, kako bi o neki stvari presodila 

večina, temveč tudi, da je nekaj dobro le, če je dobro za večino. To pomeni vsaj, 

da je po Russellu treba iz osebne etike (ali etike posameznika) narediti korak na 

področje politike, ki ga je sicer zelo težko ločiti od etike (prav tam, 27).  
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Takšen sklep sledi iz doslej rečenega. Zgoraj smo videli, da Russell razume dobro 

kot polet, elan duha. Duh namreč ne bo poleten, če ne bo zadovoljil želja, če ne bo 

dejavno sodeloval pri doseganju ciljev, ki jih želi. Ker to hkrati pomeni, da mora 

tudi drugim omogočiti prostor za dejavno sodelovanje, kakršnega zahteva zase, 

mora nujno začeti preudarjati, katere želje drugim omogočajo uresničitev njihovih 

želja in katere ne. Po tem preudarku se mora nato tudi ravnati. Prav to pomeni biti 

političen.  

 

Če torej pojem dobrega ali intrinzične vrednosti definiramo z besednjakom želj in 

ugodij, pri čemer stavimo na ohlapno empirično dejstvo enotnosti človeške 

narave, ni dovolj preprosto reči, da je ugodje dobro, bolečina pa slaba, s čimer 

sicer mislimo, da imamo ugodje radi, neugodja pa ne. To po Russellu seveda ni 

narobe (kot smo videli), vendar ni dovolj, saj intrinzične vrednosti ne moremo 

pripisati vsemu, kar si želimo, ker si želje nasprotujejo (prav tam, 113), in ker so – 

glede na zgornjo ugotovitev, da na želje bistveno vpliva okolje – opredeljene z 

lokalnimi družbenimi razmerami, vzgojo itd. Russell upa, da bi se lahko težavam 

s subjektivnostjo izognili z naslednjo opredelitvijo: intrinzična vrednost pomeni 

stanje duha (zavesti), ki ga želi (v katerem uživa) nekdo, ki to stanje doživlja 

(prav tam, 114, 130). Seveda gre za polet (elan) duha. Intrinzična vrednost tako ne 

pripada zunanjim predmetom po sebi, temveč njihovim psihološkim učinkom. 

Šele stanje duha (njegov polet ali elan) ima lastnost vrednosti, stvari, ki takšno 

stanje povzročajo, pa ne. Stvari posedujejo vrednost kot sredstva in še to le v 

primerih, ko povzročijo intrinzično vrednost (prav tam, 131). 

 

Ta opredelitev sama po sebi sicer še ne ukine subjektivnosti, zato jo je treba 

narediti univerzalno. Biti mora nepristranska. Razširiti jo je treba na vse človeštvo 

in vsa čuteča bitja, kar, kot smo omenili zgoraj, pomeni, da so pri Russellu 

vprašanja etike neločljiva od ekonomije in politike, kajti ob dani opredelitvi 

dobrega ali intrinzične vrednosti, je lahko pravilno ravnanje le tisto ravnanje, ki 

maksimira vrednost nad nevrednostjo v kozmopolitskem kontekstu celotnega 

človeštva.  
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Po Russellu se namreč etika ne ubada z vprašanjem, kdo uživa v stvareh, ki imajo 

intrinzično vrednost (se pravi ta ali oni privilegirani posameznik ali razred), 

temveč samo z vprašanjem produkcije čim večje možne količine tega, kar ima 

intrinzično vrednost (prav tam, 130), kajti le na ta način je mogoče upati, da bo 

nekoč lahko večina ljudi na svetu zadovoljila svoje želje (prav tam, 155).  

 

Toda pogoj za to je, kot smo videli, gojenje takšnih želja, ki so, kot pravi temu 

Russell, kompozibilne ali skladne – v pomenu, da ljudje pri iskanju zadovoljitve 

ne preprečujejo zadovoljitve želj drugih (prav tam).  

 

To seveda ni enostavno. Večinoma si želimo stvari in stanja z intrinzično 

vrednostjo zase in le malo ljudi je pripravljeno svoja čustva razširiti na vse 

človeštvo. Zato je moralnost v veliki meri boj za to nepristranskost in zahteva od 

ljudi, naj pripišejo dobremu drugih enak pomen kot svojemu dobremu. S tem smo 

znova pri vprašanju notranje svobode in zunanje svobode, ki druga drugi 

predstavljata pogoj lastnega obstoja.  

 

Ob tem vprašanju loči Russell različne vire intrinzičnih vrednosti – zgoraj smo 

videli, da jih deli na materialne in duhovne oziroma na tiste, ki jih mogoče 

posedovati in tiste, ki jih ni mogoče. Tako obstajajo dobrine, ki so lahko v zasebni 

lasti, vendar jih je mogoče zagotoviti dovolj za vse, npr. hrana; in dobrine, kjer 

lastništvo ne more zmanjšati možnosti enakega uživanja pri vseh: zdravje, 

uživanje v lepem dnevu, prijateljstvo, ljubezen, užitek v ustvarjanju (prav tam, 

132). Pravičnost zahteva, da delitev zlasti materialnih dobrin sledi načelu 

enakosti; takšna pravičnost je namreč zanesljiv vir intrinzičnih vrednosti 

(zaupanja, načrtovanja …). 

 

Toda takšno stanje je treba šele ustvariti. Na tej točki Russell izrecno poudari, da 

moralna vzgoja sama ne more obrzdati naravnega egoizma človeka. To je mogoče 

doseči šele z reformo družbenih institucij (političnih in ekonomskih), 

oblikovanjem močnega javnega mnenja, kakovostne vzgoje itd. Na tej točki se 

torej znova ujame s Kantom. Zagotoviti dovolj hrane za vsakogar ne bi smelo biti 
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težava. Tudi zdravje bi moralo biti univerzalno. Toda kjer obstaja prekomerno 

izkoriščanje dela in kjer je zdravstvo drago, se je po njegovem treba za to šele 

potruditi. Prav tako je veliko dobrih stvari, ki so odvisne od visoke izobrazbe, še 

vedno privilegij manjšine (kot smo omenili zgoraj). Proti zlorabam oblasti je zato 

treba organizirati upor – prav to je metoda demokracije in hkrati naloga vzgoje za 

demokracijo (prav tam, 134–5).  

 

O reformi družbenih institucij je Russell razmišljal že v času prve svetovne vojne, 

torej v času pisanja Političnih idealov in Načel družbene obnove. Že tedaj si je, 

kot piše v Političnih idealih, od posameznikov želel predvsem globoko 

spoštovanje drugih, kreativnost in prevladovanje nad posestniškim nagonom. Že 

tedaj je bil pripravljen družbene institucije ocenjevati z vidika dobrega in slabega, 

ki ga povzročajo posameznikom. Ali spodbujajo spoštovanje med ljudmi? Ali 

ohranjajo samospoštovanje (Russell 2003), se pravi, ali dvigujejo raven 

intrinzičnih vrednosti, kot se je izrazil kasneje? Ali vzgajajo poletne duhove? 

 

Po Russellu je torej skrb za kakovost družbenih institucij, zlasti ekonomskega 

sistema, pomembna, ker imajo velik vpliv na oblikovanje značaja ljudi. Preprosto 

rečeno: spodbujajo lahko k pogumu in navdajajo z upanjem, lahko pa spreminjajo 

ljudi v strahopetce, zaradi česar se ti obračajo k varnosti, kot je še posebno očitno 

v sodobnem času. Institucije lahko torej človeško srečo (in želje) postavijo v 

odvisnost od tega, kar bo človek prispeval k skupni posesti vseh ali od tega, kar 

bo zagotovil le zase kot zasebno last, do katere drugi nimajo dostopa. Prav zato, 

ker sodobni kapitalizem sili vsakogar, ki ni izjemno hraber, v napačne odločitve, 

je po Russellu upor zoper njegove institucije upravičen (prav tam).  

 

Toda institucije je treba spremeniti tako, da bodo želje oblikovale v pravo smer, 

da bodo izpolnile pogoj kompozibilnosti. Trenutne institucije tega ne počnejo, ker 

temeljijo na lastnini in moči, ki sta obe posestniški dobrini. Lastnina in moč sta 

nepravično porazdeljeni, čeprav imata dokazano vpliv na srečo ljudi in je brez 

njiju zelo težko doseči druge (duhovne) dobrine. Brez lastnine namreč nismo 

svobodni in nimamo zagotovljenih nujnih potreb za kakovostno življenje. Brez 
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moči pa nimamo možnosti za kreativne pobude in ne moremo izbirati, kako bomo 

živeli. Če hočemo svobodno ustvarjati, piše Russell, se moramo znebiti nizkotnih 

skrbi (skrb za varnost) in si priboriti moč za vplivanje na pogoje lastnega življenja 

(prav tam). 

 

Russell je podobne ideje zagovarjal tudi v knjigi Načela družbene obnove. 

Razumno delovanje, beremo tukaj, je mogoče samo z obvladovanjem nagonov. 

Tedaj se nagoni spremenijo v želje in postane mogoče predvidevati posledice 

delovanja (Russell 1917, 14). Glede na to, da smo to zgoraj že omenili, dodajmo, 

da Russell nima v mislih nekakšnega krutega, asketskega obvladovanja nagonov. 

Na tej točki se zgleduje pri Davidu Humu, ki je v Razpravi o človeški naravi140 

ločil močne strasti ali nagone na eni strani in bolj umirjene nagone, ki so dveh 

vrst: »bodisi [gre] za nekatere nagone, ki so izvorno vsajeni v našo naravo, npr. 

dobrohotnost in nezadovoljstvo, ljubezen do življenja in prijaznost do otrok; ali pa 

za splošno željo po dobrem in odklanjanje zla, razumljena kot taka.« (Hume 2004, 

10) 

 

Russell s to naslonitvijo zavrne idejo, da lahko nagone krotimo zgolj z razumom. 

Po njegovem takšen posksus povzroči prevelik pritisk na nagone, zaradi česar se 

bodo izrazili drugače, pridrli na plano nekje drugje in nepričakovano; poleg tega 

utegne biti življenje pod preveliko kontrolo razuma brez radosti in anemično. 

Razumno se je torej zavedati, da ima nadzor nad nagoni meje. Nagonom velja 

odmeriti precej mesta v človeškem življenju, ne smejo pa voditi v samoprevaro 

(posameznikov in celotnih kolektivov). Nek nagon je tako mogoče obvladati samo 

z drugim nagonom. Tudi v tem, kot priznava v knjigi Človeška družba v etiki in 

politiki (Russell 1992, 8), sledi Davidu Humu in njegovi znameniti trditvi, da je 

razum le suženj strastem, kar pomeni, da spodbude za dejanja ne izhajajo iz 

razuma, temveč jih lahko razum samo usmerja. Po Humu namreč ne more neki 

sili strasti nasprotovati nič, razen nasprotnega impulza (nagona), če pa to ni 

                                                 
140 Hume, David: A Treatise of Human Nature (1888). Clarendon Press. Oxford. Slovenski prevod 

nekaterih odlomkov: Hume, David: Razum je le suženj strastem (2004). V: Filozofija na maturi. 

Filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 8–12. Prevod: Andrej Adam. Letnik 

11, št. 1/2. Ljubljana. Državni izpitni center. Ljubljana.  
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razum, tedaj je lahko le neka druga strast (Hume 2004, 9). Ali kot pravi Russell: 

»˝Razum˝ ima zelo jasen in natančen pomen. Označuje izbiro pravilnih sredstev 

za dosego nekega cilja, ki ga želite doseči. Nič pa nima opraviti z izbiro samega 

cilja. […] Želje, čustva, strasti […] so edini možni vzroki delovanja. Razum ni 

vzrok za delovanje, temveč le urejevalec (regulator).« (Russell 1992, 8) 

 

Russell bi se strinjal tudi z naslednjo Humovo mislijo: »Menimo, da moč duha 

vključuje prevlado umirjenih strasti nad silovitimi.« (Hume 2004, 11) Dejal bi 

namreč, da lahko zavestne želje (ali želje drugega reda), ki jih usmerja misel na 

neko bodoče in želeno stanje (upanje), pomagajo nadzorovati nagone, kadar ti 

nagoni spodbujajo k dejanjem, ki so z vidika zavestnih želj neumna. Seveda lahko 

želje opravijo to nalogo le, če sčasoma (torej z vzgojo v okviru dobro urejenih 

družbenih institucij) dosežejo prevlado nad slabimi nagoni. Naloga razuma (in 

vzgoje, v kolikor je ta koristna) je potemtakem oblikovanje nagonov v interesu 

zavestnih želj (Russell 1992, 177).  

 

Iz rečenega je torej več kot razvidno, da je po Russellu mogoče nagone 

kanalizirati in želje oblikovati. To ni enostavno, saj volja in razum sama ne 

moreta biti tako uspešna dejavnika pri tej nalogi, kot mislijo predstavniki 

nekaterih drugih etičnih teorij, vendar pomeni, da naše strasti (nagoni in želje) 

niso nespremenljive. Russell je vsekakor veliko bolj ogorčen nad teorijo o 

nespremenljivosti človeške narave kot nad teorijo, da sta za spremembo dovolj že 

razum ali volja. Po njegovem je namreč prav teorija o nespremenljivosti človeške 

narave vzrok, zaradi katerega ljudje uporabljajo svojo inteligentnost zgolj zato, da 

lahko na svetu uživa le manjšina, medtem ko je večina obsojena na življenje v 

bedi, ki je še slabše od življenja živali. Svet je torej v napačnem stanju. Moč je 

koncentrirana v rokah peščice. Ljudje so slepi (prav tam, 158), ker ne verjamejo, 

da zmorejo sami upravljati z sredstvi, potrebnimi za kakovostno življenje.  

 

Če torej na želje vplivajo okoliščine (družba, vzgoja in izobraževanje, 

priložnosti), tedaj niso nespremenljivo dejstvo. V tem lahko prepoznamo 

empirični pogoj moralnega in političnega delovanja, kot si ga zamišlja Russell. 



158 

 

Brez tega pogoja bi bilo kakršno koli najstveno delovanje neizvedljivo ali naivno, 

saj bi to preprečevala sama narava stvari. Poleg tega, pravi Russell, obstajajo 

znanja, kako uravnavati in negovati želje. Omenja ekonomijo, sociologijo, 

psihologijo, pedagogiko, filozofijo itd. S temi znanji bi lahko destruktivne strasti 

bistveno omejili in morda naredili za nepomembne.  

 

Russellov argument, ki utemeljuje njegovo pojmovanje koristnosti vzgoje in 

izobraževanja, je glede na vse zgoraj rečeno videti takole: 

 

1. Človek je bitje nagonov in želj. 

2. Obstajajo dobri nagoni (želje) in slabi nagoni (želje). 

3. Večina ljudi želi dobro, doživljati dobro (polet duha). 

4. Dobro kot polet duha je intrinzično, je dobro po sebi. 

5. Večina lahko doživlja dobro, če goji skladne (kompozibilne) želje. 

6. Takšne želje je mogoče gojiti, ker so želje spremenljive – mogoče jih je 

kultivirati z vzgojo in ustreznim ter aktivnim oblikovanjem družbenih 

institucij. 

7. Obstajajo torej znanja, ki nam omogočajo zavestno oblikovanje ali 

usmerjanje nagonov in želj (vloga razuma). 

8. S tem dobre želje prevladajo nad slabimi. 

 

Torej [8]: Mogoča je družba, v kateri bodo nagoni in želje ljudi kompozibilni 

in ne preprečevalni, kjer bo sreča (dobro) splošno razširjena. Takšna družba je 

kozmopolitska. 

 

 

Iz tega lahko izpeljemo še nalogo vzgoje in izobraževanja (njeno utemeljitev) z 

vidika koristnosti: vzgoja in zlasti filozofija, je koristna prav v kolikor služi 

kompozibilnosti nagonov in želj ter s tem svobodi in poletu duha (dobremu).  

 

2.2.3 Metode vzgoje značaja 
 

Z demokratičnostjo in koristnostjo vzgoje, ki ju zgoraj omenja Russell, so 

povezane metode moralne vzgoje in oblikovanja značaja (Bildung). Doslej smo 

ugotovili, da demokratično odločanje predpostavlja pripravljenost (voljo, ustrezno 

naravnanost nagonov in želj) za takšno odločanje in da je vzgoja koristna, če 

ohranja in spodbuja to pripravljenost. Toda sama pripravljenost za demokratično 

odločanje še ni zadostni pogoj za oblikovanje svobode duha, kot smo videli v 

predhodnem pododdelku. Potrebne so metode, znanje, kako to pripravljenost 
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razviti, da se bo na neki točki odraščanja pojavila kot pristna želja; tako kot se je 

pojavila pri Platonu v zgornjem navedku iz Sedmega pisma. S pomočjo 

primerjave bi morda lahko rekli, da ta pripravljenost ohranja veter v jadrih, toda 

jadralce je treba znati vzgojiti. Ali še drugače, če naj bo vzgoja koristna, je treba 

znati vzgajati. Vzgoja mora potemtakem biti, tako kot pri Kantu, znanstveno 

podprta dejavnost. V zgoraj podanem argumentu smo videli, da po Russellu 

takšno znanje ali takšna znanost obstaja.  

 

Cilj vzgoje kot znanstvene dejavnosti je potemtakem dobro (intrinzično dobro ali 

polet duha) oziroma takšno negovanje nagonov in želj, ki omogoča udejanjanje 

samega sebe kot družbenega bitja. V ta namen mora posameznik ponotranjiti 

voljo (žar, željo, potrebo), da sodeluje pri soodločanju o skupnih vprašanjih na 

področjih, ki neposredno zadevajo njegove strokovne ali lokalne interese, in tudi v 

širšem družbenem kontekstu. Odločanje in soodločanje je zato tesno povezano s 

samoudejanjanjem. Pogoj za to pa je ponotranjenje pravil takšnega udejstvovanja, 

ki jih, kot bomo videli spodaj in v naslednjem delu naloge, povzema pojem 

kritičnega mišljenja, kjer mora posameznik obvladati veščine in posedovati drže 

(stremljenja) kritičnega mišljenja. Rečeno drugače: postati mora kritičen duh, ki je 

za nameček dejaven, kadar je treba zagotoviti same pogoje eksistence tega duha 

samega. Ali še drugače – rečeno s Kantom – sposoben mora biti filozofirati. 

Kritičen, filozofirajoči duh je tudi že svoboden, poleten duh; duh, ki je obvladal 

slabe nagone in dosegel razmah dobrih.  

 

Po Russellu je zato prava učiteljeva naloga privzgojiti učencem odličnost ali polet 

duha, ki je dobro po sebi. Hkrati je treba vedeti, kako ga v pedagoškem procesu (s 

kakšnimi metodami) obuditi v življenje. V Ciljih vzgoje govori predvsem o 

univerzalno zaželenih lastnostih odličnega (idealnega) značaja. Te lastnosti so 

štiri: vitalnost (aktivnost), pogum (volja), sposobnost čustvovanja in 

inteligentnost. Posameznikom moramo zato, da bi bili odporni na predsodke in 

indoktrinacijo, privzgojiti inteligentnost, dobre mišljenjske navade, pogum 

oziroma voljo, da se dejavno (aktivno) zavzemajo za stvari, ki so tega vredne. Te 

značajske lastnosti se v grobem prekrivajo – kot smo omenili zgoraj – s Kantovo 



160 

 

logiko oziroma kategorialno analizo, ki je zdravilo za napake, vzgojo osebnega 

značaja svobodnega bitja ali vzgojo duha in političnim prizadevanjem za družbene 

okoliščine, ki to omogočajo (kozmopolitsko družbo). V besednjaku, ki ga 

uporabljajo sodobni avtorji s področja kritičnega mišljenja, pa se prekrivajo z 

dimenzijami kritičnega mišljenja, to je z veščinami in nagnjenji (stremljenji), k 

čemur moramo dodati še aktivno prizadevanje za dobro družbo, saj je to v danih 

okoliščinah človeškega življenja nujna lastnost nekoga, ki se ima za kritičnega 

misleca. Prav zato, ker so teorije avtoritarne vzgoje utelešene v konkretnih 

sistemih vzgoje in izobraževanja, ni dovolj kritizirati ali spremeniti le teorij, treba 

je spremeniti politiko in ekonomski sistem, ki takšne rekrutacijske sisteme vzgoje 

in teorije sploh potrebuje. 

 

Russell torej verjame, da obstajajo vsa potrebna znanja, ki omogočajo učiteljem 

izpolniti njihovo nalogo. Učitelji filozofije, ki stavimo na problemski pristop, se s 

tem strinjamo. V nadaljevanju bomo po vrsti obravnavali Russellova razmišljanja 

o disciplini in spoštovanju do učenk in učencev, veščinah kritičnega mišljenja, 

stremljenjih in aktivizmu. Ta razmišljanja lahko razumemo tudi kot Russellove 

napotke, katere elemente (znanja) mora vsebovati dober problemski pouk 

filozofije, čeprav sam tega nikoli ne izrazi prav s temi besedami. Kljub temu pa 

gre za elemente, ki tvorijo znanje o tem, kako vzgojiti (Bildung) poletne duhove, 

na katere, kot bi dejal Kant, znanje ne bo samo obešeno, temveč bodo sposobni 

samostojno misliti (filozofirati).  

 

Nenazadnje je filozofiranje pri Russellu neposredno povezano z osvobajanjem od 

predsodkov, kar pomeni, da njegov pojem filozofiranja zajema dejavnosti, ki 

vodijo do svobode (poleta) duha ali dobrega. Šele poletni ljudje pa bodo tudi 

politično aktivni, v pomenu, da ne bodo dopuščali družbene strukture, ki ljudem 

avtomatično odtujuje rezultate dela, njih same pa pasivizira, kar nadalje pomeni, 

da bodo zavezani kantovskemu idealu kozmopolitske družbe, torej družbe, ki po 

predpostavki ravno ne dopušča več prisvajanja rezultatov (še posebno 

intelektualnega) dela večine s strani manjšine, kakor tudi ne vzgoje za vnaprejšnje 

(državi koristne) družbene vloge. Funkcija obstoječega znanja pri vzgoji poletnih 
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duhov oziroma funkcija vzgojnih metod, kamor sodi tudi problemski pouk 

filozofije, je zatorej tudi oblikovanje in vzdrževanje takšnih družbenih institucij, 

ki omogočajo negovanje predvsem kompozibilnih želj (polet duha). Takšna 

vzgoja preprečuje materialistično odtujitev večine.  

 

Osnovne in najbolj splošne naloge učiteljev so torej navajanje na disciplino duha 

in spoštovanje do neodvisne presoje (ali kritičnega duha) učencev, spodbujanje 

volje do kritičnega mišljenja (razvijanje veščin in drže kritičnega duha) in 

minimalna politična aktivnost, brez česar se posameznik ne more na ustrezen 

način vključevati v kompleksno strokovno in družbeno življenje. Vse to je 

mogoče doseči s problemskim poučevanjem filozofije ali filozofiranjem, v kolikor 

prav to v največji možni meri neguje neodvisno presojo učenk in učencev, 

spodbuja svobodno raziskovanje in razpravljanje pri pouku.  

 

Ker raziskovanje, razpravljanje in mišljenje zahtevajo določeno strogost 

(disciplino), je treba začeti s tem.  

 

2.2.3.1 Disciplina in spoštovanje kritičnega duha učencev 
 

Russell v Načelih družbene obnove pravi, da je pri vzgoji duha eno prvih 

vprašanj, ki se zastavi, vprašanje discipline (Russell 1994, 24); tako kot pri Kantu. 

Tudi sodobne metode vzgoje se po Russellu ne morejo izogniti disciplini, le da jo 

zagotavljajo drugače kot stare metode, ki so stavile na pretirano strogost (prav 

tam).  

 

To je ena izmed točk, kjer se veliki pisci, ne glede na obdobje, v katerem so živeli, 

skorajda enoglasno strinjajo. Spomnimo se Platona v Državi141. Njegov oblastnik 

mora biti vseh in tudi najboljših sadov vzgoje deležen na dober in lep način 

(Platon 2004, 503d). Spomnimo se Montaigneja ali na že omenjena Locka in 

Rousseauja. Locke v knjigi Nekaj misli o vzgoji pravi naslednje: »Če […] 

                                                 
141 Platon: Država (2004). V: Platon: Zbrana dela. Knjiga 1. Str. 987–1252. Prevod: Gorazd 

Kocijančič. Mohorjeva družba. Celje. 

.  
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otrokovega duha preveč obrzdamo in ponižamo, če zmožnosti otrok zatremo in 

oslabimo s prestrogo vzgojo, izgubijo vso moč in prizadevnost in njihovo stanje je 

še slabše od prejšnjega.« (Locke 2007, 40)  

 

Zdi se, da je tudi pri Russellu (tako kot pri Kantu, ki je, mimogrede, tudi bil 

nasprotnik nasilne vzgoje) disciplina nujno potreben pogoj svobode; pogoj za 

oblikovanje dobrih nagonov, navad in svobode posameznika ter njegovega 

mišljenja. Dobre navade pa je mogoče oblikovati le z ustrezno vzgojo v ustreznem 

družbenem okolju. Treba je izbrati prave metode (v kontekstu igre) za 

zagotavljanje potrebne ravni samodiscipline, smisel katere je zmožnost upreti se 

trenutnim nagonom v imenu nekega drugega cilja (Russell 1994, 25–6). Podobno 

preberemo tudi v eseju o Johnu Stuartu Millu. Če naj učence usposabljamo za 

razumno presojanje spornih vprašanj in jih oblikujemo, da bodo ravnali skladno z 

lastno presojo (torej svobodno), to še ne pomeni, da lahko vso svobodo dobijo 

takoj. Naloga vzgoje je predvsem pripraviti jih na svobodno življenje v odrasli 

dobi (1956, 141). Russell torej ni zagovornik permisivne vzgoje. V svojih delih o 

vzgoji večkrat omenja primer Madame Montessori in četudi ta program pohvali, 

hkrati dvomi, da bi lahko bil uspešen, ker otrokom preprosto dopušča preveč. 

 

Prav zato, ker otroci še niso zreli, ne morejo takoj dobiti vse svobode. Preveč 

svobode v zgodnjih letih, pravi Russell v Načelih družbene prenove, bi vodilo 

samo do tega, da se ne bi nič naučili. Zato so nujno podvrženi vzgojnemu idealu, 

cilju – pojmovanju dobrega življenja, ki mu je zavezana vzgoja (Russell 1956, 

145).  

 

Vzgoja brez določene mere avtoritete je torej nemogoča. Zato je učiteljem 

naložena velika odgovornost: začasno, ko sami otroci to še ne morejo biti, so 

učitelji varuhi njihovih interesov. Učitelji morajo najti način, kako bodo izvajali 

avtoriteto v interesu svobode duha. Avtoriteto, ki jo imajo, mora vedno spremljati 

spoštovanje do teh, v interesu katerih opravljajo svoje delo. Kar vzgoji, ki je 

podrejena militarizmu in kapitalizmu manjka, je prav spoštovanje do učencev. Ali 

dobesedno: »V izobraževanju je zaradi zakonov in pravil, ki nastajajo v vladni 
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pisarni, in zaradi velikih šolskih razredov, nespremenljivih učnih načrtov, 

preobremenjenih učiteljev in odločenosti proizvajati enolično klepetavo 

povprečnost, pomanjkanje spoštovanja do otrok vsesplošno.« (prav tam, 146)  

 

Pouk, ki ga odlikuje spoštovanje do neodvisne kritične presoje, je ena izmed 

bistvenih poant gibanja za kritično mišljenje, ki bo predmet naslednjega dela 

naloge. V svojih analizah pojmov, ki se pojavljajo v kontekstu vzgoje in 

izobraževanja, so pojem spoštovanja tematizirali Israel Scheffler, njegov učenec 

Harvey Siegel in mnogi drugi. A očitno je, da je že Russell, tako kot pred njim 

Kant, izvrstno obravnaval vsa bistvena vprašanja, ki so si jih nato zastavili avtorji 

gibanja za kritično mišljenje in jih, kot bomo videli, precej razvodeneli.  

 

Prav zaradi spoštovanja do umskih zmožnosti otrok je Russell ostro kritiziral tudi 

ameriški način vzgoje, ki usposablja skoraj izključno v imenu materialističnih 

ciljev (nagonov): poklicnega uspeha v pomenu služenja denarja in doseganja 

dobrega družbenega položaja. Zaradi istega razloga je, kot smo omenili zgoraj, 

kritiziral tudi ameriško državljansko vzgojo, katere cilj je krepitev nacionalne ali 

verske skupnosti v imenu tekmovanja z drugimi podobnimi skupnostmi. Ta motiv 

namreč v veliki meri odloča, kaj naj podrejeni mislijo, kakšno znanje in kakšne 

mišljenjske navade naj pridobijo. Skoraj nič pa ni v takšnih okoliščinah narejeno 

za negovanje notranje rasti umskih zmožnosti – kritičnega duha (prav tam, 148).    

 

Po njegovem so tudi drugi vzgojni sistemi (od antične Grčije do sodobne 

Britanije) večinoma  spodbujali strogo kaznovalno, avtoritarno vzgojo zaradi 

(zgoraj ob Humu že omenjene) napačne predpostavke, da je mogoče nagone 

obvladovati z razumom. Po tem pojmovanju je človek poln slabih želj, ki se jih 

moramo naučiti nadzorovati (Russell 1994, 30). Ta predpostavka, ki usmerja tudi 

konkretne, zgodovinsko izpričane načine vzgoje, služi indoktrinaciji, ki ji je 

Russell v imenu svobode in poleta duha (dobrega) tako silovito nasprotoval. Kaj 

je namreč indoktrinacija drugega kot nadaljevanje kaznovalne vzgoje, če učence 

brez njihove privolitve rekrutira za cilje, ki so ravno nasprotni najglobljim 

interesom svobodnega poletnega duha? 
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Neraziskana prepričanja (spomnimo se prvega dela naloge) so tista, »ki držijo 

ljudi skupaj v bojnih organizacijah: cerkvah, državah, političnih strankah. Moč 

prepričanosti v vero zagotavlja učinkovitost v boju: zmagajo tisti, ki so najbolj 

gotovi v stvari, ob katerih bi bil dvom edino razumno stališče.« (prav tam, 154) 

Toda vzgoja, katere cilj je moč prepričanosti in posledično učinkovitost v boju, 

popači naravo otrok, potencialno svoboden in širok pogled na svet se skrči. Otroci 

izgubijo polet duha, ne da bi ga sploh kdaj našli. Pri tistih, katerih duh ni zelo 

aktiven, postanejo predsodki vsemogočni, tisti pa, ki jim vzgoja ni popolnoma 

ubila svobode mišljenja, postanejo cinični in destruktivno kritični. Takšna vzgoja, 

ki v imenu uspeha v boju zatira svobodo mišljenja, je brez vrednosti, je dril, 

brezdušno učenje. Dolgoročno je za dobro življenje ključna živahna intelektualna 

aktivnost (prav tam), se pravi filozofiranje.  

 

Če namreč hočemo kot družba (kot človeštvo) uspeti, se nam bo to prej posrečilo 

z inteligenco kot s pokornostjo. Napredovali bomo lahko le z ohranjanjem duha 

svobodnega raziskovanja. Mišljenjske navade, ki so nasprotne temu duhu, so 

poslušnost in disciplina, brezobzirnost v boju za uspeh, zaničevanje drugih 

(nasprotnih) skupin, nekritična vera v lastna prepričanja, pasivno sprejemanje 

šolske modrosti itd. Vse te mišljenjske navade so neživljenjske. Russell (na 

osnovi njegove teorije nagonov in želj) pravi celo, da so protiživljenjske. Namesto 

poslušnosti in discipline bi moral biti cilj vzgoje ohranjanje neodvisnosti duha in 

njegove spontanosti; namesto brezobzirnosti, si moramo prizadevati za 

pravičnost; namesto prezira do drugih, moramo privzgajati spoštovanje; namesto 

sprijaznjenja ali vdanosti z mnenji (in politikami), si moramo prizadevati za 

kritičen odnos do teh mnenj, utemeljen na razumevanju razlogov za 

nasprotovanje; namesto nevprašljivega zaupanja v avtoritete, nas morajo predmeti 

razmišljanja spodbujati h konstruktivnemu dvomu in ljubezni do intelektualnih 

pustolovščin (prav tam, 155–6). Russell tudi tukaj, le da z drugimi besedami, 

izrazi temeljni cilj vzgoje: polet duha ali dobro.  

 

Sledita dva navedka, ki spoštovanje do duševnih zmožnosti otrok povežeta z 

neposrednimi cilji in organizacijo vzgoje in izobraževanja:  
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(1) »Soglašanje s statusom quo in podrejanje učencev političnim ciljem […] sta 

neposredna vzroka teh bolezni; toda pod tema vzrokoma obstaja še en, osnovnejši 

vzrok in to je dejstvo, da je vzgoja obravnavana kot sredstvo za doseganje moči 

nad učenci in ne kot sredstvo, ki bi spodbujalo njihovo lastno rast. Prav v tem se 

izraža manko spoštovanja in neka temeljna reforma bo učinkovita le, če bo tudi 

tega spoštovanja več.« (prav tam, 156) 

 

(2) »Vzrok, zaradi katerega se zdi poslušnost v šolah, kjer prevladujejo preveliki 

razredi, nujna, in zaradi česar jo preobremenjeni učitelji zahtevajo, je napačna 

ekonomija. Kdor nima izkušnje s poučevanjem, si ne more predstavljati 

izčrpanosti duha, ki je posledica vsakega resnično živega pouka. Mislijo, da lahko 

od učiteljev upravičeno pričakujemo, da bodo delali toliko ur kot bančni uradniki. 

A posledica sta močna utrujenost in razdraženost, čemur absolutno nujno sledi 

mehanično opravljanje dnevnih dolžnosti. Toda teh dolžnosti ni mogoče opravljati 

mehanično, razen za ceno pretirane poslušnosti.« (prav tam, 157) 

 

Če jemljemo vzgojo resno in menimo, da je ohranjanje živahnosti uma (volje do 

vključevanja v kritično razpravo) pri učencih pomembno, moramo ta cilj 

zagotoviti tudi, če so stroški precej višji od sedanjih (prav tam, 157). Učitelji 

morajo – tako kot učenci – med poučevanjem občutiti zadovoljstvo, zato pa jim je 

treba omogočiti več prostega časa (prav tam, 158). Večini učiteljev je namreč 

manjša količina poučevanja v zadovoljstvo, opravijo jo z vnemo in živahnostjo, 

zaradi česar ostane tudi večina učencev zainteresirana (prav tam, 157).  

 

Brezobzirnost v ekonomski borbi bo tako dolgo samoumevni del poučevanja v 

šolah, dokler bo ekonomska struktura družbe ostala nespremenjena. To po 

Russellu še posebno velja v šolah za srednji razred. Vpis nanje je odvisen od 

dobrega mnenja staršev, dobro mnenje staršev pa se zagotavlja z oglaševanjem 

uspeha učencev. To je samo eden od načinov, zaradi katerega je tekmovalna 

organiziranost izobraževanja in same države škodljiva. Znanje postane sredstvo, 

učenci gledajo nanj samo s surovega utilitarističnega zornega kota, kot pot k 

bogatenju in ne kot vrata k modrosti. Enako velja za učitelje, ki pripravljajo 
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učence samo še za izpite, diplome in položaje. V takšnih okoliščinah učenci 

nimajo časa za razmišljanje. Celo najbolj nadarjenim se učenje lahko upre in 

komaj čakajo na dejavno življenje, kjer postane izobrazba sredstvo premoči nad 

drugimi. Učenci so potemtakem ujetniki ekonomskega stroja, izobraževanje pa 

postane sredstvo poveličevanja družbene neenakosti. Vsako svobodno in 

brezinteresno premišljevanje pokaže, da je to ravno nasprotje pravičnosti (prav 

tam, 162–4).  

 

V družbenih razmerjih moči torej postanejo učenci pasivni: sprejemajo modrosti 

učiteljev, ker je to najlažje, nehajo se truditi neodvisno razmišljati. Nehajo 

filozofirati. Hkrati se to zdi naravno, saj učitelji vedo več kot učenci. Toda navada 

pasivnega sprejemanja je v kasnejšem življenju pogubna. Povzroča, da si ljudje 

iščejo voditelje, ki jih navsezadnje najdejo v cerkvah, državi in strankah. Na ta 

način ljudje zmotno podpirajo stari sistem, ki je škodljiv za njih same in za narod 

(prav tam, 163). 

 

Treba je torej znati ločiti poslušnost, ki deluje zaviralno na razvoj intelektualnih 

sposobnosti, in avtoriteto (Russell 1956, 156). Učitelj, ki otrok ne spoštuje, jih 

ukaluplja kakor glino. S tem jih nenaravno oblikuje. Z leti ta oblika otrdi in se 

kaže kot duhovno nezadovoljstvo, deformacija, ljudje postanejo kruti in zavistni, 

verjamejo, da morajo biti podobno oblikovani tudi drugi. V njih se razvijejo slabi 

nagoni. Nekdo pa, ki mu spoštovanje ni tuje, otrok ne bo ukalupljal, čutil bo, da je 

življenje slehernika sveto, neomejeno, dragoceno, neopredeljivo. Takšen učitelj se 

po Russellu približa modrosti. To mu daje pravico usmerjati nagone otrok, jim 

pomagati v njihovi lastni bitki (med nagoni) (prav tam, 147). Takšen učitelj se 

tudi ne ozira na avtoriteto države ali sploh kakšno zunanjo avtoriteto, temveč se 

ravna v skladu s cilji duha otrok. Le učitelj, ki se tega zaveda (ali, ki tako čuti), 

lahko izvaja avtoriteto, ne da pri tem kršil načelo svobode (prav tam, 148).  

 

Disciplina, ki je za poučevanje nujna, je potemtakem disciplina duha, tista, ki 

prihaja od znotraj: moč koncentracije, da nepretrgano sledimo predmetu 

poučevanja in se odrečemo stvarem, ki bi nas odvračale. Tu gre za podrejanje 
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različnih manj pomembnih vzgibov volji, ki jo Russell opredeli kot moč 

usmerjanja delovanja v imenu večjih, kreativnih in pomembnejših želj, ki v 

danem trenutku morda še niso jasno izražene. Brez tega ni mogoče uresničiti 

nobene resnejše ambicije in tudi ne doseči prevlade nobenega doslednega smotra 

(prav tam, 158). Takšna disciplina, ki izvira iz naše notranjosti – Russell jo 

poimenuje tudi moralna disciplina doslednega samousmerjanja – in je torej ni 

mogoče vsiliti od zunaj, lahko nastane samo v okviru vzgoje, ki spodbuja 

pomembnejše želje (prav tam, 159). 

 

Zato dobra vzgoja spoštuje pravice otrok. Z vzgojo moramo otrokom prenašati 

znanje in mišljenjske navade, potrebne za oblikovanje neodvisnih stališč (prav 

tam, 145). Učiti jih moramo filozofirati, kot bi rekel Kant. Hkrati moramo 

poskrbeti za zunanje pogoje, kjer bo oblikovanje značajev, ki jih krasi volja do 

kritičnega mišljenja (filozofiranja), sploh mogoče. K temu se bomo znova vrnili v 

četrtem podrazdelku tega dela naloge.  

 

Vzgoja, ki spoštuje pravice otrok, je zapisana, lahko bi rekli, pozitivni svobodi. S 

tega gledišča pravičnost in (zunanja) svoboda nista zadostna pogoja obnove 

vzgoje. Gre namreč za načeli, ki sta formalni: enakost možnosti in preprečevanje 

vmešavanja v svobodo posameznika. Ampak vzgoja zraven tega zahteva še 

pozitivno koncepcijo, kaj tvori dobro življenje. O tem smo govorili v prejšnjem 

podpoglavju. Po Russellu je torej vzgoja pretežno konstruktivna dejavnost. To 

pomeni, da »mora pospeševati željo po resnici in ne prepričanja v resničnost neke 

posamezne vere.« (prav tam, 154) Zapisana mora biti negovanju dobrih nagonov. 

S tega vidika je Bildung. 

 

Na tej podlagi Russell razvije popolnoma identično teorijo o tem, kakšna mora 

biti metoda vzgoje, kot Kant, ki je govoril o tem, da ne smemo učiti misli, temveč 

misliti. Russell, kot smo omenili zgoraj, sicer ne uporabi pojma filozofiranje, toda 

pravi, da mora vzgoja, ki učence uči misliti, potekati kot razpravljanje. Učence 

mora spodbujati, naj se izrazijo, in se hkrati posvečati vprašanjem, ki bi pri 

učencih vzbudila več zanimanja. Takšna vzgoja bi po Russellovem mnenju pri 
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učencih prebudila več volje do kritičnega mišljenja, ali kot se izrazi sam, več 

prizadevanja in ljubezni za pustolovščino uma. Svet, v katerem živimo, je namreč 

osupljiv. Celo nekatere najbolj običajne stvari postanejo zapletene in neznane, če 

začnemo o njih razmišljati (filozofirati). Moč razmišljanja omogoča popotovanje 

onkraj trivialnosti vsakodnevne rutine, omogoča nova odkritja, ki se sprva zdijo 

nemogoča. To krepi radovednost in ruši ječo vsakdanjosti (prav tam, 164). 

Kreativno razmišljanje (ali filozofiranje) ponuja izhod iz krutosti in krepi 

dostojanstvo človeka. »Omogočiti to radost v večji ali manjši meri vsem, ki so je 

zmožni, je najvišji cilj, zaradi katerega je treba ceniti vzgojo uma.« (prav tam, 

165)  

 

Tistim, ki trdijo, da je takšna radost (polet) uma redka in da si običajna vzgoja ne 

more privoščiti takšnega aristokratstva, Russell odgovarja, da je pri majhnih 

otrocih nasprotno prav pogosta. Redka postane šele kasneje, ko jo ubije šolski 

sistem in postane ljudi strah razmišljati. Mišljenje (filozofiranje) je namreč 

subverzivno in revolucionarno, ne ozira se na avtoritete, privilegije, vzpostavljene 

institucije ali udobne navade. Mišljenje (filozofiranje) je anarhistično. Človeka 

vidi kot zrno, obdano z brezdanjo globino tišine, in vendar je ob tem ponosno. 

Mišljenje (filozofiranje) je zato velika reč, je živahno in svobodno, je luč sveta in 

največji ponos človeštva (prav tam, 165–6). 

 

Toda pogoj za doseganje takšnega mišljenja sta disciplina duha in spoštovanje 

učencev.  

 

2.2.3.2 Veščine kritičnega mišljenja 
 

Naslednji element problemskega pouka filozofije oziroma naslednja naloga, ki jo 

morajo izpolniti učitelji pri vzgoji poletnih duhov, je razvijanje veščin kritičnega 

mišljenja. Russell bi razvijanju teh veščin bržkone rekel razvijanje inteligentnosti.  

 

Osredotočimo se torej na inteligentnost, ki pokriva tisti del kritičnega mišljenja, 

danes poimenovanega veščine kritičnega mišljenja. V tretjem delu naloge bomo 

videli, da sodobni avtorji s področja kritičnega mišljenja, zlasti Robert Ennis, to 
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dimenzijo kritičnega mišljenja obravnavajo zelo podrobno. Tako imenovane 

veščine učencem omogočijo, da niso le pasivni prejemniki učnih vsebin, temveč 

so jih (ob dobrih mišljenjskih navadah in volji) sposobni kritično preudariti.  

 

Nanizajmo nekaj veščin kritičnega mišljenja, ki jih Hare izbrska v Russellovih 

tekstih: (1) sposobnost oblikovanja lastnega mnenja142, (ki zajema sposobnost 

pozornega poslušanja, spraševanja po razlogih za dano prepričanje itd.); (2) 

sposobnost najdevanja nepristranske rešitve143, (ki zajema prepoznavanje lastnih 

pristranskosti, sposobnost videti lastna prepričanja enako nepristransko, kot 

vidimo prepričanja drugih, preverjanje relevantnih dejstev, zmožnost tehtanja 

argumentov itd.); (3) sposobnost najdevanja in preizvpraševanja podmen, (ki 

zajema učenje preprečevanja lahkovernosti, uvajanje konstruktivnega dvoma 

zaradi preverjanja neraziskanih prepričanj, upiranje avtoritetam, ki si lastijo 

posedovanje vse resnice itd.) (Hare 2001). 

 

K temu Russell doda nekaj opozoril, ki se nanašajo na veščine in na nek način že 

sodijo bolj v domeno mišljenjskih navad, kot bo pokazano kasneje. Hare izbrska 

tri in omenja, da Russell z njimi anticipira velik del razprav gibanja za kritično 

mišljenje: (1) Opozorilo, da veščin kritičnega mišljenja ni mogoče zvesti na 

formulo, ki bi jo bilo mogoče rutinsko uporabljati. Kritična presoja namreč 

zajema tehtanje dokazov in argumentov, oceno približevanja resnici in določeno 

modrost. (2) Opozorilo, da moramo biti kritični do samega kritičnega mišljenja. 

Na to Russell opozarja v Zgodovini Zahodne filozofije144, v poglavju o Parmenidu, 

kjer pravi, da kritično mišljenje terja kritičnost do lastnih poskusov kritike: ovržbe 

so namreč redko dokončne in so običajno samo uvod v nadaljnje razčiščevanje 

(Russell 1961, 52). Russell se s tem stališčem v bistvu pridruži Lakatosevi kritiki 

naivnega falsifikacionizma. (3) Opozorilo, da kritično mišljenje ni nekaj 

negativnega. Russell namreč v že omenjeni knjigi Načela družbene prenove 

                                                 
142 Russell, Bertrand: Philosophy for laymen (1950). V: Unpopular Essays. George Allen and 

Unwin. London. 
143 Russell, Bertrand: A plea for clear thinking (1956). V: Portraits From Memory. Str. 185–189. 

Allen and Unwin. London.  
144 Russell, Bertrand: History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social 

Circumstances from the Earliest Times to the Present Day (1961). George Allen and Unwin. 

London.  
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izpostavlja konstruktivni dvom, hkrati pa svari pred praksami, ki bi učence, 

katerih ni dotolkla indoktrinacija, navajale na cinizem in destruktivno kritiko 

oziroma na kratkoročen in ničen uspeh v prepiru, ki je v resnici tlačenje svobode 

mišljenja in temelji predvsem na tem, kako močno je nekdo v nekaj prepričan 

(Russell 1917, 154).  

 

V Russellovih delih, nadaljuje Hare, je mogoče opaziti tudi izjemno poudarjanje 

razlogov in dokazov, ki lahko podprejo ali spodkopljejo dano prepričanje. To 

poudarjanje razlogov in dokazov kot jamstva resničnosti dejstev pri njem ne 

pomeni, da je razum nezmotljiv vir spoznanja (Hare 2001). Tudi tukaj je 

Russellova misel opremljena z opozorili. V Skeptičnih esejih145, posebno v eseju 

Ali je lahko človek razumen?, kjer poudarja pomen dokazov za prepričanost v 

neko dejstvo, opozarja, da je popolno spoznanje le nedosegljiv ideal (Russell 

2004, 32–39). Gre za misel, ki je variacija na temo, da so ovržbe redko dokončne. 

Dokaj podobno piše še na mnogih drugih mestih, denimo v eseju Cilji vzgoje, kjer 

pravi, da lahko človek doseže spoznanje, vendar s težavami, in da je to spoznanje 

omejeno. K temu dodaja, da je večina tistega, kar štejemo v nekem obdobju kot 

znanje, dejansko napačno – zato moramo biti previdni, kadar delujemo skladno s 

prepričanji: že majhna napaka lahko vodi v katastrofo. Kljub temu pa moramo 

delovati skladno s prepričanji (Russell 393). Toda z omenjanjem delovanja 

nekoliko prehitevamo. 

 

Veščine kritičnega mišljenja so torej po Russellu nujen pogoj kritičnega mišljenja. 

To je – še enkrat več – jasno razvidno tudi iz njegovega eseja V zagovor jasnega 

mišljenja (A Plea for Clear Thinking), kjer preberemo, da igra jasno logično 

mišljenje ključno vlogo pri kritičnem mišljenju (filozofiranju). Tako je treba 

mlade navajati, da jasno in natančno uporabljajo besede in se – kot je to pogosto v 

politiki – izogibajo manipulativni rabi besed, ki je povezana z vzbujanjem čustev 

pri množicah. Glede na to je zelo pomembno tudi učenje napak logičnega 

sklepanja v okviru neformalne logike, odveč pa ni niti zanimivo poimenovanje teh 

napak (Russell 1956, 186).  

                                                 
145 Russell, Bertrand: Can men be rational? (2004). V: Sceptical Essays. Routledge Classics. Str. 

32–39. The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd. 
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Toda Hare pravi, da nekdo, ki premore samo veščine kritičnega mišljenja, še ni 

kritičen mislec in Russell se je tega dobro zavedal (Hare 2001). V poglavju o 

sodobnem kritičnem mišljenju bomo videli, da je to bistven korak, ki ločuje 

različne avtorje s področja kritičnega mišljenja na tiste, ki pojmujejo kritično 

mišljenje ozko, in tiste, ki ga pojmujejo široko.  

 

Preden nadaljujemo, opozorimo, da ni vselej enostavno ločiti posameznih veščin 

kritičnega mišljenja od nagnjenj ali stremljenj. V osnovi se zdi ločnica med 

veščinami in nagnjenji jasna. Na nek način je veščina podobna stvari, ki čaka na 

kogarkoli. Prepoznavanje logičnih napak in natančno uporabljanje pojmov se 

zdita takšni stvari. Logične napake, na primer, so lahko predstavljene v 

priročnikih za kritično mišljenje in ni treba veliko truda, da se jih učenci naučijo.  

 

Nekaj povsem drugega pa je, ali je nekdo pripravljen uporabljati znanje o logičnih 

napakah v konkretnih okoliščinah in na to opozarjati ljudi. Takoj ugotovimo, da 

opozarjanje na napake zahteva pogum in voljo, se pravi neko stremljenje duha, 

neko lastnost duha ali nagnjenje. Veščine so objektivne, nagnjenja ali stremljenja 

pa subjektivna, so lastnosti kritičnih mislecev, v kolikor so veščine ponotranjili. 

Na ta način se zdi ločnica jasna in kot takšno jo – preprosto zato, da stvari ne 

zapletamo preveč – uporabljamo tudi tukaj. Toda po drugi strani sam Russell 

opominja, da veščine kritičnega mišljenja niso formule. Vzemimo oceno 

približevanja resnici. Ali je to veščina? Ali gre prej za držo oziroma nagnjenje 

kritičnega misleca? Zgoraj je umeščena med veščine in intuitivno bi morda 

prikimali. Toda hkrati se zdi, da je sama sposobnost ocenjevanja resnice močno 

odvisna od širine duha in poguma, da jo je torej težko učbeniško opisati. Morda je 

dovolj, da se zavedamo občasne zahtevnosti ločevanja med veščinami in nagnjenji 

ter tega, da je ločnica pogosto odvisna tudi od konteksta, ki poleg veščine zahteva 

še nagnjenje ali držo duha. Zato lahko ostanemo pri omenjeni preprosti ločnici, 

kjer je, denimo, tehtanje dokazov veščina kritičnega mišljenja, navada tehtanja 

dokazov pa je osebna lastnost nekoga, ki to veščino udejanja. Vsekakor se zdi, da 

nam natančnejše ločnice niti ni treba iskati, saj je v vzgoji, zlasti če jo pojmujemo 

kot Russell in Kant – kot Bildung – bistveno prav udejanjanje veščin. 
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2.2.3.3 Nagnjenja za kritično mišljenje (drže, stremljenja kritičnega 

misleca) 
 

»Russell je pozival, naj bomo pozorni na različna nagnjenja (dispositions), v 

pomenu dejanske rabe ustreznih veščin. Običajno je uporabljal pojem mišljenjska 

navada (ali včasih praksa), da bi opomnil na prenos veščin v dejansko vedenje.« 

(Hare 2001) 

 

Russell je tudi o nagnjenjih, stremljenjih ali držah kritično mislečih oseb pisal v 

številnih esejih in knjigah. V eseju Vloga znanosti v splošni vzgoji in 

izobraževanju146 najprej kritizira pretiran poudarek, ki ga kultura daje klasični 

izobrazbi v primerjavi z izobraževanjem v znanostih. To je gotovo veljalo v 

njegovem času, ko so se učenci gimnazij učili še grščine in latinščine, danes pa ne 

velja več, saj naravoslovje prevladuje in bi si morda želeli nekoliko večjega 

poudarka na humanistiki, antični literaturi in umetnosti. Kljub temu se strinjamo z 

Russellom, da je znanstvena vzgoja zelo pomembna, »saj lahko privede do 

mišljenjskih navad, ki predstavljajo najvišjo mentalno odličnost.« (Russell 1981, 

32) S tega stališča bi lahko samo pozvali šolske oblasti, da v učne načrte uvedejo 

tudi branje poljudno znanstvenih del, ki jih ni tako malo, a jih sodobni učenci 

skoraj nikoli ne vzamejo v roke. Kakorkoli, Russella v tem eseju zanima, kaj je 

pravi cilj vzgoje, pri čemer vzgojo (izobraževanje) opredeli »kot oblikovanje 

(formacijo) določenih mišljenjskih navad (mental habits) ter določenega pogleda 

na življenje in svet s pomočjo poučevanja.« (prav tam) V skladu z njegovo 

psihološko teorijo, ki smo si jo ogledali v prejšnjem podpoglavju, je cilj vzgoje 

povečevanje obsega nagonov, ki nam jih je dala narava. To je mogoče s 

povečevanjem števila in raznolikosti spremljajočih misli ter ugotavljanjem, kje 

najti najbolj trajno zadovoljstvo. Russell namreč pravi, da vsak nagon poraja 

določene misli in spoznanja. Hkrati opozarja, da prihaja med nagoni do sporov, ki 

niso nerešljivi, zlasti, če se naučimo nadzorovati kratkoročne. Temu pravi 

modrost. Tako vzgoja premaguje surove (nezrele) nagone in s spoznanjem 

povečuje bogastvo ter raznolikost posameznikovih stikov s svetom. Posameznik 

                                                 
146 Russell, Bertratnd: The Place of Science in a Liberal Education (1981). V: Mysticism and 

Logic and Other Essays. Str. 31–39. Barnes & Noble Books. Totowa. New Jersey. 
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ni več izolirana bojujoča se enota, temveč državljan sveta (citizen of the universe), 

ki ga zanimajo druge dežele, daljna preteklost, prihodnost itd. Poglavitni moralni 

cilj izobraževanja je potemtakem omehčanje vztrajnosti želje in hkratno povečanje 

njenega obsega (prav tam). Russell tukaj v bistvu govori o kantovski Bildung, 

čeprav z drugimi pojmi, govori o nalogah problemskega poučevanja filozofije; ali 

drugače, govori o lastnostih kritičnega misleca, o njegovih nagnjenjih 

(stremljenjih), kot bi dejal Harvey Siegel, ki ga bomo obravnavali v naslednjem 

delu naloge.   

 

Hare navaja še naslednje mišljenjske navade, ki jih je izbrskal pri Russellu, in za 

katere bi lahko rekli, da dajejo prednost dolgoročnim nagonom pred 

kratkoročnimi – ali željam pred nagoni – kar prispeva h kultivaciji značaja (poletu 

duha), poudarja pomen razumnosti in pomaga ljudem uvideti nujnost spreminjanja 

sveta v imenu kozmopolitske družbe: (1) navada nepristranskega raziskovanja, ki 

je nujna, da ne dajemo prevelike teže enostranskim prepričanjem in da lahko 

napredujemo do sklepov, ki niso odvisni le od kraja in časa vzgoje, katere smo bili 

deležni; (2) navada tehtanja dokazov, ki je pomembna, da zadržimo soglasje ob 

trditvah, za katere ni nobenih razlogov, da bi jim verjeli; (3) navada, da si 

prizadevamo za resnico, kar nasprotuje pogosti praksi zbiranja podpore za 

obstoječe predsodke in (4) navada, da živimo skladno s samimi sabo, torej pristno 

in ne tako, kot pričakujejo drugi; da torej nismo samo odsev tega, kar čutijo in 

govorijo sosedje (Russell 2009, 399). To hkrati pomeni, da sami usmerjamo lastno 

življenje oziroma določeno neodvisnost volje (Hare 2001).  

 

Te mišljenjske navade, nadaljuje Hare, se po Russellu izražajo kot pripravljenost, 

da ravnamo kot kritični misleci. Več o tem smo povedali zgoraj. Na primer, 

pripravljenost, da priznamo nove dokaze; pripravljenost, da opustimo hipotezo, ki 

ni prestala preverjanja; pripravljenost, da se prilagodimo dejstvom sveta, kar 

seveda ne pomeni konformizma, temveč prilagoditev znanstvenim resnicam itd.  

 

Kar zadeva pogled na svet kritično razmišljajoče osebe, Russellu seveda ne gre za 

pripadnost neki ideologiji (to smo videli zgoraj), temveč za sklop mišljenjskih 
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navad, ki so del osebnih (značajskih) lastnosti in omogočajo svobodo duha 

(zoperstavljanje indoktrinaciji). Hare omenja zlasti kritično držo, za katero so 

značilni: (1) zavedanje zmotljivosti (glej zgoraj); (2) odprtost duha oziroma 

nepristranskost in z njo pripravljenost dati možnost nasprotni strani; (3) zavrnitev 

mišljenja, da naše lastne želje ponujajo ključ za razumevanje sveta (tukaj gre za 

zavedanje, da zeva med tem, kar nam je všeč, in tem, kar je, globok prepad) (Hare 

2001). Mimogrede, na to nas Russell opominja v daljšem eseju V kaj verjamem147, 

kjer razpravlja o vprašanju nesmrtnosti. Argumente za nesmrtnost duše obravnava 

kot primer osupljive moči želje, ki zaslepi in zapelje v logične zmote celo najbolj 

sposobne mislece (Russell 2004, 5). (4) Previdnost pri sprejemanju prepričanj 

(kjer gre za pomen razlogov in dokazov, ki utemeljujejo prepričanja, in skrb, da 

ne zapademo v leni skepticizem) (Hare, 2001). 

 

Skratka, pogled na svet, ki ga zagovarja Russell, je – kot smo videli zgoraj (Cilji 

vzgoje) in kot lahko preberemo tudi v eseju Filozofija za laike (Philosophy for 

Laymen) – nekje med dogmatizmom in skepticizmom. Bistvo takšnega pogleda na 

svet je kritično in nedogmatično sprejemanje trditev o (morebitnih) dejstvih. 

Russell to poimenuje tudi resnična znanstvena drža, znanstveni pogled na svet, 

znanstveni duh, znanstvena čud ali navada znanstvenega mišljenja. Pri tem gre, 

kot smo dejali zgoraj, za osebno lastnost. Hare seveda pravi temu kritično 

mišljenje in dodaja, da po Russellu takšen pogled na svet ni izključno domena 

znanosti, temveč se kaže tudi drugod – v filozofiji, vsakdanjem življenju itd. Po 

Hareju poskuša Russell z obilico teh izrazov zajeti ideal, h kateremu si 

prizadevamo v vzgoji, in ga dosegamo v večji ali manjši meri. To seveda niso 

edini izrazi, s katerimi poskuša Russell zajeti ideal kritičnega mišljenja. Hare jih 

izbrska še nekaj: filozofski duh, filozofski način mišljenja, liberalni pogled (ali 

kar liberalno prepričanje), racionalni značaj itd. Tako je denimo znanstveni pogled 

na svet intelektualni dvojnik tega, kar je v praktični sferi liberalni pogled. Kritični 

pogled na svet namreč vsebuje epistemološko in etično perspektivo, ki poudarja 

naslednje: način, kako smo v nekaj prepričani (da nismo dogmatični); pomen 

dvoma v prepričanja; stališče, da je spoznanje težko doseči, vendar ne nemogoče; 

                                                 
147 Russell, Bertrand: What I Belive (2004). Routledge Classics. Routledge.  
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svobodo mišljenja; resnicoljubnost in strpnost (Hare, 2001). Mimogrede: videli 

bomo, da kritično mišljenje kot ideal in lastnost značaja kritično misleče osebe 

posebej poudarja tudi Siegel in da je bil pogled na svet Sieglovega učitelja 

Schefflerja ravno tako vmes med skepticizmom in dogmatizmom. 

 

Omenili smo, da je bil Russell kritičen tudi do kritičnega mišljenja samega. V tej 

zvezi Hare pravi, da Russell pogosto poudarja potrebo po previdnem 

obvladovanju predsodkov ali pristranosti, saj se je zavedal, da so lahko predsodki 

bodisi nezavedni oziroma pregloboko vsajeni, da bi se jih zavedali, bodisi se jih 

zlahka navzamemo, čeprav hkrati govorimo, da se borimo zoper njih. Vse to 

navsezadnje pomeni, da je biti kritičen mislec vse prej kot enostavno (prav tam). 

 

Zgoraj smo videli še, da Russell v Ciljih vzgoje govori o štirih univerzalno 

zaželenih lastnostih odličnega značaja: vitalnosti, pogumu, sposobnosti 

čustvovanja in inteligentnosti.  

 

V grobem gre za lastnosti, ki se ujemajo z nagnjenji za kritično mišljenje ali 

držami (stremljenji) kritičnega misleca. Vsekakor nekdo, ki udejanja veščine 

kritičnega mišljenja, izkazuje pogum, je hkrati vitalen (v pomenu živahnosti, 

poleta duha) in je ob tem tudi čustveno angažiran. Lastnosti dobro vzgojene osebe 

ali duhovno poletne, kritično razmišljajoče osebe, to je osebe, ki filozofira, 

predstavljajo ideal, nalogo vzgojnih prizadevanj učiteljev. Toda samo opisovanje 

teh lastnosti oziroma sanjarjenje o idealu še ne zagotavlja njihovega udejanjenja, 

kakor tudi ne, kot smo zapisali v prvem delu naloge, osamljeno izvajanje 

problemskega pouka filozofije.  To nas vodi k vprašanju spreminjanja družbe. 

 

2.2.3.4 Russellov aktivizem 

 
V Načelih družbene obnove Russell (1994) opozarja, da lahko posameznik, čeprav 

bi želel biti dejaven in služiti človeštvu, kaj hitro obupa, ko ugotovi, da sam ne 

more veliko storiti. Ne more ustaviti vojn, ne more zmanjšati prekomerne moči 

države in zasebne lastnine (kapitala), ne more spremeniti slabe politike in ne 

napačnega duha, ki vlada svetu. Prav tako ne more vnesti novega življenja v 
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sisteme vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da imajo tudi učitelji več kot dovolj 

razlogov za pesimizem. Ampak Russell, podobno kot Kant, ne svetuje 

nedejavnosti, temveč ostaja optimističen. Predlaga aktivno držo (aktivizem), 

borbo za spremembo, pri čemer aktivizem ne sme biti brezglav. Vedeti moramo 

(vsaj približno), kako ohraniti veter v jadrih ali kaj velja ohraniti in kaj spremeniti 

v sedanjem sistemu vzgoje ter v družbi.    

 

Zgoraj smo videli, kako Russell na ugovor, da je radost (polet) uma pri otrocih 

redka, odgovarja, da postane takšna šele kasneje, ko jo ubije šolski sistem in 

postane ljudi strah razmišljati. Če naj postane mišljenje (filozofiranje) posest 

mnogih in ne privilegij manjšine, se moramo predvsem nehati bati. Gre za strah 

pred tem, da se bodo najdragocenejša prepričanja izkazala kot zmote. Ali naj 

delovni ljudje razmišljajo o lastnini? Ali naj mladi razmišljajo o spolnosti? Ali naj 

vojaki razmišljajo o vojni? Kaj bo potem z bogatimi, z moralo in vojno? Bolje je 

ne misliti, da tega ne ogrozimo, bolje je biti neumen, brezbrižen in krut, kakor 

razmišljajoč in svoboden. Tako »razmišljajo« nasprotniki mišljenja, tako delujejo 

v svojih cerkvah, šolah in univerzah (prav tam, 166). Toda načelo ustvarjanja ni 

strah, temveč upanje (prav tam, 167). Vidimo, da je perfomativna pozitivna 

naracija, tako kot pri Kantu, tudi pri Russellu pomemben element politično 

aktivističnih prizadevanj. Preprosto je treba verjeti, da je mogoče vzgojiti kritično 

misleče osebe, torej osebe, ki bodo posedovale drže in veščine kritičnega 

mišljenja, ki bodo filozofirale; preprosto si je treba prizadevati za vzgojo takšnih 

oseb, navkljub empiričnim nasprotnim dejstvom.   

 

Oba zgoraj predstavljena s svobodo povezana cilja vzgoje – demokratičnost in 

koristnost v imenu oblikovanja dobrega značaja – imata opravka z družbeno 

pravičnostjo, v kolikor je ta, kot smo videli zgoraj, sredstvo dobrega življenja. 

Prav tako smo videli, da si Russell prizadeva uresničevanje vsakega izmed teh 

ciljev razširiti na vse ljudi, ne samo na izbrance brezdelnega razreda, ob čemer 

ugotavlja, da pri organizaciji vzgoje in izobraževanja ni dovolj poskrbeti le za 

enak dostop do izobrazbe, treba je dejavno poseči tudi v teorijo in metode vzgoje 
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in izobraževanja, v kolikor reproducirajo nepravične družbene razlike, in tudi tako 

večini omogočiti svoboden razvoj duševnih zmožnosti.  

 

Vse to nas torej vodi k Russellovem aktivizmu, tretjemu pogoju, ki mora biti 

poleg discipline in spoštovanja, poučevanja veščin kritičnega mišljenja ter 

negovanja drž kritičnega duha izpolnjen, če hočemo govoriti o oblikovanosti 

značaja, o kritičnem mišljenju in kritičnih mislecih oziroma o filozofiranju in 

vzgoji poletnih duhov.  

 

Zgoraj smo videli, da moramo biti previdni, kadar delujemo v skladu z našimi 

prepričanji, vendar nas to ne sme odvrniti od delovanja. V Ciljih vzgoje Russell 

priznava, da je vzgojiti (oblikovati) takšno stanje duha zahtevno, ker je pogoj zanj 

visoka stopnja intelektualne kulture in ohranitev emocij. Toda znanje za takšno 

vzgojo, kot smo videli zgoraj, obstaja. In to znanje implicira spreminjanje 

družbene stvarnosti. Gre torej za tezo, da nalog, ki jih Russell naloži učiteljem, 

sploh ni mogoče izpolniti brez te spremembe. To mora vzeti nase tudi problemski 

pouk filozofije.  

 

V avtobiografskem eseju Od logike k politiki148 Russell pravi, da se je že zelo 

zgodaj začel zanimati za družbena vprašanja. Prva svetovna vojna ga je globoko 

čustveno pretresla in omogočila, da se je znebil številnih predsodkov, toda 

temeljito čustveno preobrazbo, podobno verski spreobrnitvi, je menda doživel že 

leta 1901, ko se je nenadoma zelo živo ovedel osamljenosti, v kateri živi večina 

ljudi, in strastne želje poiskati načine za zmanjšanje te tragične izoliranosti. Tako 

je v nekaj minutah spremenil mišljenje glede strogosti tedanje vzgoje, o tedanjem 

kazenskem zakoniku in tekmovalnosti v zasebnih odnosih med ljudmi (Russell 

1956, 32–33). To izkušnjo je leta 1903 opisal v njegovem morda najbolj 

ponatiskovanem eseju Čaščenje svobodnega človeka149, kjer z izjemnim zanosom 

opominja človeštvo na njegovo svobodo in na možnost življenja v trajnem 

                                                 
148 Russell, Bertrand: From Logic to Politics (1956). V: Portraits From Memory and Other Essays. 

Str. 32–37. Simon and Schuster. New York. 
149 Russell, Bertrand: A Free Man´s Worship (2009). V: The Basic Writings od Bertrand Russell. 

Str. 39–44. Ed. by Robert E. Egner and Lester E. Denonn. Routledge Classics. The Bertrand 

Russell Peace Foundation Ltd. 
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prizadevanju za dobro (ideale) v vesolju, ki se – glede na znanstvena spoznanja o 

dejstvih – prav nič ne meni za človeške zadeve (Russell 2009, 41).  

 

Zanimivo je, da Russell svoje bogate aktivistične dejavnosti niti ni štel za 

filozofsko dejavnost ali dejavnost filozofa. V tekstu Moj filozofski razvoj150 

aktivistično delovanje in celo pisanje dela s področja praktične etike (politične 

filozofije) jasno loči od ukvarjanja s filozofijo: »Od avgusta 1914 pa do konca 

1917 so me povsem zaposlile zadeve, ki so izhajale iz mojega nasprotovanja 

vojni, toda na začetku leta 1918 so me prepričali, da ni nobenega nadaljnjega 

pacifističnega dela, ki bi ga lahko koristno opravljal. Zato sem kolikor se le da 

hitro napisal knjigo, za katero sem bil že prej domenjen, namreč Poti k svobodi 

(Roads to Freedom), ko pa je bilo delo končano, sem se spet začel ukvarjati s 

filozofskimi problemi.« (Russell 1979, 240) 

 

V uredniški opombi k Russellovemu tekstu Politični ideali v 14. knjigi njegovih 

zbranih del, ki nosi naslov Pacifizem in revolucija 1916–18151, preberemo, da je to 

delo nastalo kot serija javnih predavanj v letu 1916, na katerih bi naj Russell 

poskusil podati filozofske temelje pacifizma. Toda oblast je Russellu prepovedala 

govoriti in pisati o pacifizmu in nasploh predavati, češ da gre za protivojno 

propagando. Prepoved bi umaknila, če bi se Russell vrnil k matematiki. Russell 

tega ni storil, temveč je direktorju tajne službe napisal, da se ne ukvarja s 

pacifistično propagando, temveč z iskanjem občih načel, iz katerih pacifizem 

izvira. Oblast prepovedi ni umaknila. Predavanja so bila nato objavljena v 

Ameriki, najprej v časopisih v letih 1916 in 1917, nato še v knjigi leta 1917. V 

Britaniji je knjiga izšla šele leta 1963 (Russell 1995, ur. op. 223–4). 

 

V uredniški opombi nadalje preberemo, da se Politične ideale pogosto bere kot 

skrajšano verzijo dela Načela družbene obnove. Vendar so med deloma razlike v 

                                                 
150 Russell, Bertrand: Moj filozofski razvoj (1979). V: Nobelovci, št. 54. Str.: 127–355. 

Cankarjeva založba v Ljubljani. Ljubljana. 
151 Russell, Bertrand: Pacifism and Revolution 1916–18. Collected Papers of Bertrand Russell, 

Vol. 14 (1995). Ed.: Richard A Rempel, Lousi Greenspan, Beryl Haslam, Albert C. Lewis, Mark 

Lippicott. Routledge. Vir: 

https://books.google.de/books?id=67vhSIBLHQUC&pg=PA221&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=

3#v=onepage&q&f=false (23. 01. 2016).  

https://books.google.de/books?id=67vhSIBLHQUC&pg=PA221&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=67vhSIBLHQUC&pg=PA221&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
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poudarku. Načela so delo neodvisnega (kritičnega) misleca, ki se naslavlja na 

druge neodvisne mislece. Politične ideale pa je Russell napisal po 

sedemmesečnem aktivnem sodelovanju v delavskem gibanju in aktivističnem delu 

v NFC (The No-Conscription Fellowship), kar bi lahko prevedli kot 

Protinaborniška bratovščina (prav tam). Že ime pove, da je bratovščina s svojimi 

akcijami nasprotovala I. svetovni vojni. Mimogrede: na internetu, v članku z 

naslovom Preganjanje svobode vesti: protinaborniška bratovščina152, preberemo, 

da je bil Russell prav zaradi delovanja v tej skupini obsojen na zaporno kazen.  

 

Razlika med deloma je – tako uredniška opomba – razvidna že iz naslovov 

poglavij. V Načelih družbene obnove so poglavja naslovljena takole: Načelo rasti, 

Država, Lastnina, Vzgoja, Poroka in vprašanje prebivalstva, Vera in cerkve. 

Naslovi poglavij v Političnih idealih veliko bolj odražajo vpliv aktivističnega dela 

in druženja s socialisti: Kapitalizem in mezdni sistem, Pasti socializma, Svoboda 

posameznika in javni nadzor. Russell torej v obeh delih v imenu svobode 

zagovarja idejo političnega samoupravljanja, toda v Političnih idealih tej ideji 

podeli osrednje mesto in si zanjo dejavno prizadeva. Poleg tega je v Političnih 

idealih veliko bolj optimističen glede realizacije samoupravljanja. Če je v Načelih 

družbene obnove doseganje tega ideala dolg proces, ki se razteza skozi več 

generacij (kot pri Kantu), je uresničitev tega ideala v Političnih idealih mnogo 

bližje. 

 

Če bi kdo zgolj na podlagi Načel družbene obnove sklepal, da je Russell pretežno 

teoretik, bi na osnovi branja Političnih idealov in Russellovega aktivizma moral 

spremeniti stališče. To pomeni, da Russell filozofsko kritiko, ki je v obeh delih 

uperjena zoper kapitalizem kot družbeno-ekonomski sistem, dejansko združi z 

aktivistično dejavnostjo. Ni torej nekdo, ki bi eno govoril ali pisal, delal pa nekaj 

drugega (vsaj ne vselej). Na ta način uporablja mišljenje kot praktično silo za 

spremembo družbenega konteksta, kar je razvidno tako rekoč iz vseh njegovih 

družbeno-kritičnih del in seveda iz njegovega delovanja. Stremljenja kritičnega 

                                                 
152 The Hound of Conscience: The No-Conscription Fellowship. Vir: 

http://pw20c.mcmaster.ca/case-study/hound-conscience-no-conscription-fellowship (23. 01. 2016).  

http://pw20c.mcmaster.ca/case-study/hound-conscience-no-conscription-fellowship
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misleca potemtakem razširi v prizadevanje za takšno spremembo družbene 

strukture (in vzgoje), ki bi vsakomur omogočala polet duha.  

 

Russell samemu kapitalizmu očita, da se je razvil v sistem velikih korporacij, ki 

majhnemu številu ljudi omogoča nadzor nad življenjem množic. Zaradi tega je ta 

sistem postal ovira zadovoljevanju želj večine, ovira demokraciji in s tem 

dobremu (poletu duha). 

 

Zgoraj smo omenili, da po Russellu moralna vzgoja sama ne more oblikovati 

nagonov ali preoblikovati spontanih načinov mišljenja, spontanih čustvenih 

odzivov v dani situaciji, ali če rečemo splošneje, spontane ideologije, ki 

onemogoča uspevanje filozofiranja in ljudi s ponotranjenimi držami kritičnih 

mislecev. Kapitalistični sistem skrbi predvsem za materialne nagone, ki so 

pogosto samouničevalni in kapitalistični logiki podrejena šola te nagone vceplja v 

nove generacije. Zato ljudje niso svobodni, niso poletni, niso izvirni, a bi vse to 

lahko bili. Dodatna naloga vzgoje (in problemskega pouka filozofije) je zato 

oblikovati duha, ki si bo sposoben zagotoviti okolje, v katerem bodo uspevali višji 

nagoni, ustvarjalni nagoni, nagoni duha in svobode, kot to predvideva Russellova 

teorija o dobrem.  

 

Zgoraj smo videli, da je cilj vzgoje oblikovanje nagonov oziroma povečevanje 

njihovega obsega, kar je mogoče storiti s povečevanjem števila in raznolikosti 

misli, ki nagone spremljajo, če seveda drži, da vsak nagon poraja določene misli 

in spoznanja. Prav tako smo videli, da pri tem ne gre za nič drugega kot za vzgojo 

stremljenj kritično mislečih oseb, za množenje bogastva posameznikovih stikov s 

svetom, kar pomeni, da posameznik sveta ne vidi več s perspektive izolirane in 

osamljene bojne enote, temveč kot državljan sveta, ki je sposoben biti 

kompozibilen. S tem se njegov horizont interesov poveča in poglobi, postane 

radovedno bitje z drugačnimi čustvi, postane občutljivejši na krivice sveta in tudi 

njegova pripravljenost za konkretno praktično zavzemanje in delovanje v imenu 

razsvetljenskih idealov se občutno poveča. Lahko bi rekli, da se njegov prag 

strpnosti do nestrpnih praks občutno zniža, zaradi česar veliko lažje sprejme 
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napore konkretnih političnih kampanj zoper krivične pojave, ki že po sebi terjajo 

veliko časa, usklajevanja, načrtovanja, kljubovanja, premagovanja strahu in 

nenazadnje teoretskega dela, kot to sijajno opiše tudi Martin Balluch v knjigi 

Upor v demokraciji153, kjer aktivizem podredi boju za demokracijo, ki je – kot 

smo videli zgoraj – za Russella ščit ali varovalo svobode duha. »Živa 

demokracija«, pravi Balluch, »potrebuje to vrsto aktivizma. Ne samo da ne 

predstavlja grožnje pravni državi, ustavi in demokraciji, demokracija ga potrebuje, 

če naj preživi in se razvija.« (Balluch 2011, 17) 

 

Okolje žive demokracije je za Russella samoupravljanje, ki pospešuje svobodo s 

prenosom moči odločanja iz države na nešteto lokalnih in proizvodnih skupnosti. 

Ampak zato je treba kapitalizem ukiniti. Samoupravljanje je nadalje možno samo 

v svetovni konfederaciji svobodnih držav z eno vlado – torej v kozmopolitski 

družbi. Le tako se lahko filozofiranje, kot piše v Problemih filozofije v dejanjih, 

»izraža kot pravičnost, v čustvih pa kot univerzalna ljubezen, ki jo lahko 

naklonimo vsem, ne le tistim, ki jih občudujemo ali pa imamo od njih korist. […] 

Takšna kontemplacija […] naredi iz nas državljane univerzuma in ne meščanov 

obzidanega mesta, ki je v vojni z vsemi. Prav v tem državljanstvu najde človek 

resnično svobodo in v njem se reši suženjstva ozkih upov in strahov.« (slov. prev. 

1995, 11–12) 

 

Russell je potemtakem podobno kot Kant svoje mišljenje in delovanje uravnal 

glede na ideal. Zgoraj smo videli, da je Kant na praktičnem področju delovanje 

podvrgel regulatorni ideji svobode in z njo povezanim političnim idealom 

kozmopolitske družbe, brez katerega posamezniki ne morejo biti zares svobodni. 

Russell misli podobno: bistvo njegovih prizadevanj je prav tako svoboda 

(mišljenja in delovanja) posameznikov. Toda ker človek ni le posameznik, temveč 

hkrati družbeno bitje, je treba institucije družbe organizirati tako, da bodo 

omogočale oblikovanje svobodnih, ustvarjalnih posameznikov, takšnih, ki bodo, 

kot piše v knjigi Vzgoja in družbeni red, s svojim znanjem in čustvovanjem 

odsevali svet in živeli v družbi, ki šele omogoča svobodno izražanje človeškosti 

                                                 
153 Balluch, Martin: Upor v demokraciji: Državljanska nepokorščina in konfrontacijske kampanje 

(2011). Zbirka Krt 161. Založba Krtina. Ljubljana.  
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(Russell 2010, 3–4) oziroma polet duha. To pomeni, da je vprašanje 

organiziranosti družbe (družbene strukture) za Russella skrajno pomembno, kakor 

je pomembno vprašanje vzgoje in izobraževanja, ki je del te strukture in bi moralo 

v duhu enakih možnosti oblikovati nove rodove. V kolikor družbena struktura 

večini posameznikov onemogoča svobodno odsevanje sveta in kompozibilnost 

želj, se je treba zoper to boriti.  

 

Russell se borbi ni izognil. Bodimo pozorni na to, da se po njegovem filozofiranje 

izraža v dejanjih. Njegovo borbo, njegova aktivistična prizadevanja, ki so sama 

plod filozofiranja (argumentiranja), lahko razumemo kot del tega argumentiranja. 

Zaradi tega bi lahko nemara rekli, da je bil Russell vzgojen (filozofski) duh, v 

pomenu besede, ki smo ga razvili zgoraj, in da so dejanja takšnega duha 

filozofska aktivnost.  

 

Če je cilj ali sklep argumentiranja, ki mu pravimo filozofiranje v šoli, množica 

poletnih duhov, tedaj je aktivizem, ki si prizadeva za vznik tega dobrega, ki se 

bori za zunanje pogoje vznika samega, predvsem samo premisa v argumentiranju, 

toda na ta način argumentiranje samo očitno preneha biti le nekaj teoretičnega, 

temveč implicira praktično delovanje.  

 

3 Kant in Russell: sklepna beseda 
 

Kakšni nauki in naloge za učitelje sledijo iz Russellove in Kantove politične 

filozofije in njune filozofije vzgoje? Kako naj bo organizirano izobraževanje, 

kako se naj poučuje filozofija in kaj je naloga filozofije? 

 

Splošna ugotovitev je, da moramo začeti vzgajati (oblikovati) svobodne, 

avtonomne ljudi ali kritično razmišljajoče posameznike. Toda pojem svobode, kot 

ga mislita Kant in Russell, je kompleksen. Obema gre za svobodo posameznika. 

Oba hkrati privzemata stališče, da je človek družbeno bitje, kar pomeni, da se 

lahko posameznikova svoboda realizira šele v družbi. To ni enostavno. V človeku 

namreč prav zlahka prevladajo sebične, nerazsvetljene težnje. Russell govori o 

materialističnih pridobitniških nagonih, o sli po moči ipd., Kant o družabni 
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nedružabnosti, ki ima v njegovi filozofiji ravno tako status nagona. Toda oba sta 

tudi optimista, govorita o bolj socialnih (družbenih) in altruističnih nagonih, o 

zmožnostih, ki jih je mogoče okrepiti in oblikovati, da služijo dobremu oziroma se 

mu podredijo. Že samo v tem zaslutimo nalogo problemskega poučevanja 

filozofije, pri čemer se predpostavlja, da utegne filozofiranje, z vsem, kar mu 

lahko pripišemo, pomagati pri razvijanju socialnih nagonov oziroma dobrega.  

 

Ob opredeljevanju dobrega se Kant in Russell sicer razlikujeta. Za Kanta je 

nravno dobro nadčutno, izhaja iz uma samega in je a priori dano. Pri Russellu, 

nasprotno, je dobro – kot bi rekel Kant – postavljeno v razmerje do naših nagnjenj 

(nagonov). Kant, ki je do tega stališča kritičen, bi dejal, da po tem pojmovanju 

smoter praktičnih predpisov ne more biti dobro, temveč le blagor ali sreča. Dobro 

namreč preneha biti pojem uma in postane empirični pojem o predmetu občutenja 

(zadovoljevanja želj). Toda Russell je empirist in dobro definira prav v odnosu do 

nagonov in želj (ali čutnosti).  

 

Kant v Kritiki praktičnega uma imenuje takšno stališče moralno zanesenjaštvo in 

ga ostro kritizira, saj je po njegovem razlog, ki določa naša dejanja, dolžnost ali 

spoštovanje do zakona, katerega jarem moramo, čeprav neradi, nositi. Po 

njegovem je takšno zanesenjaštvo utvara. Z njim proizvedemo vetrnjaški, površen 

in fantastičen način mišljenja, laskajoč si, da je naša čud spontano dobrotna in da 

ne rabi ne ostrog ne uzd, kaj šele, da bi bila zanjo potrebna zapoved. Naša dejanja 

je zatorej mogoče imenovati plemenita in vzvišena le tedaj, ko so bila v celoti 

opravljena zaradi spoštovanja do zakona in dolžnosti, ki nam jo zakon nalaga, 

nikakor pa ne zaradi vznesenosti srca. Ali kot pravi dobesedno: 

 

»Bistveno za vsako nravno vrednost dejanj je, da moralni zakon neposredno 

določa voljo. Če se določitev volje dogaja, sicer v skladu z moralnim zakonom, 

toda le s pomočjo občutka, kakršnekoli že vrste, ki ga je treba predpostaviti, da bi 

moralni zakon postal zadosten določitveni razlog volje, če se torej določitev volje 

ne dogaja zavoljo zakona, bo dejanje sicer vsebovalo legalnost, ne pa 

moralnosti.« (Kant 1993, 72) 
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Russell misli nasprotno. Kot smo videli, sploh ne verjame, da bi nas lahko razum 

kakorkoli motiviral in bil kaj več kot usmerjevalec ravnanj. Motivirajo nas lahko 

zgolj nagoni, obet sreče. Tudi ne nasprotuje vznesenosti srca, nasprotno, 

čustvenost ceni in jo razume kot pomemben motiv delovanja.  

 

Te razlike smo v nalogi zanemarili. Morda je to sporno, toda naše vprašanje je, 

kako moramo ravnati, kaj narediti, da bi dejansko oblikovali avtonomne 

posameznike. Naše vprašanje je, kot smo povedali v uvodu v nalogo, praktično: 

kako zasnovati problemski pouk filozofije, da bi bili uspešnejši. S tega zornega 

kota se Kantova in Russellova prizadevanja pretežno ujemajo. Obema gre za 

temeljito preoblikovanje vzgoje, ki se mora osredotočati na vzgojo značaja (zgoraj 

smo to zajeli s pojmom Bildung). Se pravi, ne glede na to, kaj nas po njunem 

motivira, predlagata presenetljivo podobne vzgojne metode. Oba namreč trdita, da 

mladih ne smemo učiti misli, temveč misliti. Učiti jih moramo filozofirati. 

Vzgojiti moramo kritične mislece, poletne duhove, svobodne, avtonomne 

posameznike, ob čemer biti izpolnjenih kar nekaj dodatnih, eksternih pogojev, ki 

so stvar politike. 

 

Pri Russellu je takšna vzgoja povezana s srečo, ker krepi dobre nagone in osmišlja 

življenje posameznika. Srečnost, dobro (polet duha) je tudi cilj posameznikovega 

življenja. Kant nasprotno meni, da takšne stopnje moralne naravnanosti, da bi nam 

bila dolžnost vselej v veselje, ne moremo nikoli doseči, saj ne moremo biti nikoli 

prosti poželenj in nagnjenj, ki temeljijo na fizičnih vzrokih in se zato ne ujemajo z 

moralnim zakonom, ki ima povsem druge izvore. Edina popolnost, ki jo po 

njegovem lahko dosežemo, je ta, da se spoštljiva boječnost pred moralnim 

zakonom počasi spremeni v naklonjenost, samo spoštovanje pa v ljubezen. To 

pomeni, da lahko dosežemo krepost značaja in dobro je prav ta krepost. Hkrati 

lahko to dosežemo le kot človeška vrsta, z nenehnim trudom, ki traja skozi 

generacije.  

 

Russellov pogled je kompleksnejši, vendar je tudi pri njemu – po mladostnem 

zanesenjaštvu – vzgoja dobrih, kompozibilnih želj, ki edine lahko premagajo 
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slabe, dolgotrajen proces; tudi pri njemu so ključni cilji vzgoje dosegljivi skozi 

tek generacij.  

 

Na tej točki oba filozofa vključita političnost, družbeni kontekst, v katerem se 

vzgoja odvija. Oba kontekstu pripišeta veliko moč posredovanja pri oblikovanju 

značajev ljudi, čeprav ne absolutne moči (nista relativista). Za lastno dobro si tako 

sploh ne moremo prizadevati drugače, kot da si prizadevamo tudi za obče dobro in 

za preoblikovanje družbenega konteksta. Tukaj gre za vprašanje harmonije med 

javnim in zasebnim interesom. Tako Kant kot Russell sta tudi kritika družbenega 

konteksta, ne sicer družbenega konteksta kot takega, pač pa slabega družbenega 

konteksta. Slab je vsak družbeni kontekst, ki onemogoča avtonomijo (mišljenja in 

delovanja), ki posameznike rekrutira, indoktrinira, ideološko zavaja oziroma jih 

obravnava kot sredstvo in ne kot cilj. Kritika je upravičena prav zato, ker ima 

družbeni kontekst veliko moč oblikovanja človeških nagonov in želj. Ta moč se 

izraža v produkciji ljudi, ki so podvrženi oblikovanju v imenu materialističnih 

ciljev in ne ciljev svobode, poleta duha.  

 

Po Russellu so nekatere želje dobre ne glede na družbeni kontekst. Šele želje, ki 

so dobre, ki drugim željam ne onemogočajo zadovoljitve, želje, ki bi jim pritrdila 

večina ljudi, so lahko hkrati obče, posplošljive in nepristranske. Ta logika 

posploševanja sama po sebi ni kantovska, vendar ima s Kantovo logiko 

posploševanja skupno to, da pri moralnem delovanju v imenu občih pravil ne 

smemo dajati prednosti sebi ali družbenemu kontekstu, iz katerega izhajamo. 

Morda bi lahko rekli, da Russellov subjekt ni subjekt čistega uma, kot pri Kantu, 

pač pa subjekt kompozibilnih želj. Takšen subjekt mu predstavlja ideal, vodilo, ki 

omogoča razmislek o tem, kaj bi si morali želeti, ali kako bi morali želje 

oblikovati, da bi vsi lahko živeli izpolnjeno, smiselno in človeka vredno življenje. 

Gre za premislek, mimo katerega ne more noben učitelj.  

 



186 

 

Mimogrede – tudi Émile Durkheim v knjigi Vzgoja in sociologija154 pravi, da 

vzgoja ne more služiti izključno interesom posameznika, temveč je prej sredstvo, 

»s katerim družba nenehno reproducira lastne eksistenčne pogoje.« (Durkheim 

2009, 59) Družba namreč lahko preživi le, če obstaja med njenimi člani 

povezanost, ki jo vzgoja »vzdržuje in krepi, tako da v otrokovi duši vnaprej 

utrjuje bistvene podobnosti med ljudmi, ki so potrebne za kolektivno življenje.«  

(prav tam) Homogenost, ki je pogoj družbenega konsenza, pa je mogoče doseči le, 

če vzgojo podredimo ideji, da imamo vsi enako človeško naravo (prav tam, 58). 

 

Ideja o posesti enake, vsem skupne človeške narave – pri čemer je morda najbolj 

splošna lastnost ta, da je človeška narava izjemno gnetljiva (da obstaja kot 

potencial), je naslednja skupna točka, ki jo lahko pripišemo tako Kantu kot 

Russellu. Brez te predpostavke je v bistvu nemogoče razmišljati o oblikovanju 

značaja (Bildung) v imenu nekega občega, na vse posplošljivega ideala.  

 

Večkrat smo že rekli, da je tako za Kanta kot za Russella dober družbeni kontekst 

zunanji nujni pogoj za dobro oblikovanje značaja. Takšen družbeni kontekst je pri 

obeh mislecih nujno kozmopolitski in, lahko bi rekli, samoupravno socialističen, v 

kolikor to pomeni, da ljudje prenehajo biti sredstvo za dosego tega ali onega 

kratkoročnega cilja, ki služi prednostim manjšine, medtem ko je večina predmet 

izkoriščanja. V nasprotnem so ljudje potisnjeni v reprodukcijo materialističnih 

nagonov in zato odtujeni od potencialnega negovanja drugačnih, višjih nagonov 

(dobrega), o katerih govori Russell. 

 

Vzgoja za takšen sistem ali vzgoja v takšnem sistemu je tako posvečena razvijanju 

najboljših potencialov človeške narave. Ves vzgojno-izobraževalni sistem mora 

biti podrejen temu cilju, nekatera predmetna področja pa še posebno. Ko Kant 

govori o filozofiranju kot dejavnosti in Russell o vrednosti filozofije (ali mišljenja 

nasploh) ter vzgoji svobodnih, poletnih duhov, v obeh primerih opazimo premik 

poudarka iz predmeta ukvarjanja (filozofije) na tistega, ki se s predmetom 

ukvarja: na kritičnega misleca, na nekoga, ki filozofira. To ni samo besedna igra, 

                                                 
154 Durkheim, Émile: Vzgoja in sociologija (2009). Knjižna zbirka Temeljna dela. Krtina. 

Ljubljana. 
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ker s tem izobraževanju in še posebej filozofiji, za katero tukaj gre, nalagamo 

trojno nalogo: (1) oblikovanje kritično razmišljajočih oseb, ki obvladajo veščine 

kritičnega mišljenja; (2) oblikovanje oseb, ki izkazujejo nagnjena (drže), značilna 

za kritične mislece, da torej uporabljajo veščine kritičnega mišljenja in (3) 

oblikovanje oseb, ki so pripravljene aktivno zagotavljati družbene pogoje za 

takšno oblikovanje. Videli smo, da se Kant in Russell glede tega strinjata.  

 

Ko filozofiji (zlasti njej med vsemi drugimi šolskimi predmeti) nalagamo nalogo 

oblikovanja kritičnih mislecev ali poletnih duhov, bi kritiki utegnili pomisliti, da 

zanikamo zmožnost opravljanja podobne naloge drugim šolskim predmetom. 

Tega sicer ne trdimo, vendar verjamemo, da ima filozofija zaradi njene tradicije 

prav posebno mesto. Filozofija ni le zgodovina kritičnega mišljenja v malem, 

zgoraj smo videli, da je – v kolikor je zasnovana problemsko – že dejavnost, tako 

kot plavanje, da je filozofiranje. Zdi se, da bi morali biti filozofi (učitelji 

filozofije), prav zaradi uvida v (danes sicer redke) rezultate te dejavnosti še 

posebno naklonjeni vzpostavljanju zunanjih pogojev, ki bi močno povečali 

uspešnost njihovega dela.   

 

Naslednja kritika bi se lahko glasila, da filozofijo podrejamo točno določeni 

nalogi ali funkciji v okvirih vzgoje iz izobraževanja – predvsem v osnovnih in 

srednjih šolah. Gre torej za kantovsko vprašanje učiti filozofijo ali filozofirati: 

misel ali mišljenje? To kritiko sprejemamo. Toda verjamemo, da sledi iz 

poudarjanja kozmopolitizma v Kantovi in Russellovi filozofiji in posledic tega 

poudarjanja. Kozmopolitski, svoboden, filozofirajoč, poleten, kritično misleč duh 

namreč najde svoje »naravno« družbeno okolje v demokratičnih samoupravnih 

lokalnih in proizvodnih skupnostih, ki so povezane v kozmopolitsko strukturo. 

Gre za družbeno strukturo, ki – če je udejanjena – šele omogoča polet duha, srečo 

in preprečuje odtujevanje od snovanja lastnega dela, življenja itd. Ali moramo 

torej mlade vzgajati v kozmopolitske samoupravljalce? Ali je to naloga filozofije 

kot filozofiranja? Naš odgovor je posredno pritrdilen, čeprav ne mislimo, da je to 

edini cilj problemsko zastavljenega pouka filozofije. Verjamemo pa, da bo 

dejansko razmišljajoča oseba sama prišla do takšnega sklepa. Kantova in 
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Russellova filozofija vzgoje takšen sklep podpirata, zaradi česar smo ju tudi 

uporabili pri utemljevanju problemskega poučevanja filozofije. Poleg tega, kot 

smo videli pri Kantu, učitelj filozofije v osnovni in srednji šoli ne vzgaja bodočih 

filozofov, to ni niti njegova dolžnost. Vsekakor pa vzgaja ali bi moral vzgajati 

kritične mislece (filozofirajoče svobodne duhove), ne glede na to, kakšne poklice 

bodo nekoč opravljali. Takšni ljudje pa bi si naj prizadevali tudi za 

kompozibilnost želj itd.  

 

Seveda je mogoče reči – tako kot Edward Craig na samem začetku knjige 

Filozofija – zelo kratek uvod155, da je vsakdo po malem filozof (Craig 2011, 7); 

vsakdo si zastavlja večna vprašanja človeškega rodu in išče odgovore. Toda ali 

lahko rečemo tudi, da si vsakdo želi spremeniti kakšno družbeno prakso v 

lokalnem okolju ali širše, če se mu zdi krivična (kar je Russellovo izhodišče 

etiških razmišljanj)? Morda bi lahko rekli, da si je to vsakdo želel kot otrok in bi 

si želel tudi kasneje, če bi bil primerno spodbujen. Mišljenje, če je razvijanje 

mišljenja cilj ali naloga poučevanja filozofije, najbrž ne more mimo takšnih 

vprašanj in na neki točki se nujno odzove na krivične danosti, na katere naleti. S 

tega zornega kota priznamo, da problemski pouk filozofije (v gimnaziji in osnovni 

šoli) postavljamo v funkcijo. 

 

V danem družbenem kontekstu torej nalagamo filozofiji (problemskemu pouku 

filozofije) tudi nalogo razmisleka o družbeni strukturi in njenih spremembah. To 

sledi tako iz Kantove kot iz Russellove filozofije vzgoje. To nadalje pomeni 

prizadevanje za vzgojo (Bildung) značajev, ki bodo nekoč začeli dejavno zahtevati 

družbene pogoje, v katerih bodo sploh lahko uspevali kot kritični duhovi 

(misleci). To med drugim pomeni, kot bomo pokazali v četrtem delu naloge, da, 

na primer, temeljni cilj gimnazije ni pripravljanje na bodoče in vnaprej dane 

poklicne vloge, torej na usposabljanje za delo, kot se to nudi prihajajočim 

generacijam, temveč morda prej osvoboditev od te forme dela. Vera v to formo 

navsezadnje ni nič drugega kot predsodek, iz Kantove in Russellove filozofije 

                                                 
155 Craig, Edward: Filozofija: zelo kratek uvod (2011). Knjižna zbirka Kratka, št. 15. Krtina. 

Ljubljana. 
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vzgoje pa sledi, da je naloga učiteljev in zlasti učiteljev filozofije ozaveščanje 

predsodkov, prav tako pa spreminjanje družbene strukture, ki na njih temelji.  

 

Kako natanko je to mogoče storiti, je seveda povezano z množico vprašanj. 

Vsekakor pa menimo, da mora znotraj preduniverzitetnega sistema vzgoje in 

izobraževanja prav filozofija biti nosilec luči v prizadevanju vzgoje 

posameznikov, ki bodo lahko šteli za kritične mislece, kot smo to orisali doslej. 

Zato je pomembno ohranjati in pomnoževati mesta (ali ure) v izobraževalnem 

sistemu, ki omogočajo oblikovanje takšnih kritičnih mislecev. To pa so prav ure 

filozofije.  

 

Filozofiranje je torej povezano z družbeno spremembo preko vzgoje ljudi, ki bodo 

spreminjali svet. Toda sama sprememba mora biti modra, dobro premišljena in 

načrtovana. Zato je znova potrebna filozofija. Razlog je preprost. Če sprejmemo,  

da resnico o nas govorijo naša dejanja ali rezultati naših prizadevanj in ne to, kar 

je naš namen, hkrati pa se zavedamo, da je zaradi tisočerih dejavnikov, ki v 

konkretnih okoliščinah vstopajo v sooblikovanje teh rezultatov, vsaka sprememba 

nenapovedljiva in večinoma oddaljena od predhodnih namenov, tedaj je vsaka 

preuranjena revolucionarna akcija v imenu še tako emancipatornih ciljev 

preprosto preveč tvegana, ker implicira delovanje prevelikega števila popolnoma 

nepredvidljivih dejavnikov. Tako so boljše, če so mogoče in plodne, manjše 

spremembe, kjer je napake vsaj nekoliko mogoče popravljati. Če se spremembe 

odvijajo skozi generacije, je to še toliko bolj zapleteno. To kaže, da je pogoj vsake 

uspele spremembe – na tej točki Russell vendarle odstopa od Kanta – široko 

demokratično soglasje o zaželenosti spremembe – torej obstoj neposredne 

demokracije in družbene strukture, ki omogoča množično samoupravljanje. Šele 

neposredna demokracija in samoupravljanje sta pravzaprav pogoja kolikor toliko 

kakovostnega in učinkovitega nadzora ljudi nad množico nepredvidljivih 

dejavnikov – preprosto zato, ker jih z doseganjem soglasja zmanjšata na morda 

predvidljivo in obvladljivo raven. Revolucionarne akcije socialističnih režimov 

20. stoletja so (razen ponekod v Južni Ameriki) na površje vselej pripeljale 

revolucionarno avantgardo, ki je večini odvzela možnost odločanja in jo podvrgla 
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še hujši indoktrinaciji. To se je, sklepamo, zgodilo ravno zaradi odsotnosti večjega 

števila kritičnih duhov, ki bi lahko vplivali na odločanje v družbi. Russell in Kant 

bi seveda nasprotovala spremembam, ki ne premorejo lastne refleksije in 

možnosti nujnih popravkov, saj je veliko verjetneje, da se bodo končale slabo kot 

dobro. Ni torej dovolj spremeniti zunanje okoliščine, spremeniti jih morajo ljudje 

zase in to notranje svobodni ljudje za notranje svobodne ljudi. Sploh se zdi 

absurdno govoriti o samoupravljanju brez velikega števila notranje svobodnih 

ljudi, saj je očitno, da lahko dejansko samoupravljajo le ljudje, ki se obvladajo, ki 

se znajo zadržati in se hkrati zavzeti ZA demokratično prediskutirane politike. 

Russellova kompozibilnost ali upoštevanje želj drugih in Kantovo obravnavanje 

drugih kot cilj sta v tem že implicirana.  

 

Isaiah Berlin sicer v znamenitem spisu Dva pojma svobode meni, da zavzemanje 

za pozitivno svobodo vedno vodi v totalitarizem, toda očitno se to ne zgodi zaradi 

zavzemanja za pozitivno svobodo kot tako, temveč zaradi preveč hlastnih 

sprememb in nepremišljenega odvzema negativne svobode večini, torej ukinjanja 

pristne demokracije, kar proizvede okoliščine, v katerih obstaja preveč močnih in 

nepredvidljivih dejavnikov, ki preprečujejo kakovostne (premišljene) spremembe. 

 

Zato mora biti vsakršna sprememba zasnovana v razsvetljenskem duhu, kar 

vsekakor velja za Russellova in Kantova prizadevanja za svobodo duha, mir in 

kozmopolitsko družbo.  

 

Kar torej trdimo je, da v danih okoliščinah šele aktivizem dopolni pojem 

kritičnega misleca, da so torej veščine kritičnega mišljenja in mišljenjske navade v 

duhu kritičnega mišljenja premalo. Z vidika srednješolskega predmetnika seveda 

razumemo pojma kritično mišljenje in filozofiranje kot sopomenki, ki obe 

označujeta isto dejavnost v imenu vzgoje svobode duha in kozmopolitizma, kot 

njenega pogoja.  

 

To nadalje pomeni, da je pri pojmovanju filozofije kot filozofiranja, fokus 

premeščen iz filozofije kot morebitne discipline, na osebo, ki filozofira, ki je 
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dejavna. Pri tem je aktivno zavzemanje za spremembo družbenih okoliščin, kjer 

se lahko filozofiranje odvija, že del te dejavnosti. Kant se je, kot smo videli, 

zavzemal za vznik obče intelektualne javnosti v imenu oddaljenega 

kozmopolitskega ideala (čeprav predvsem teoretsko), medtem ko je Russell, ki je 

živel v času, ko je takšna javnost že obstajala, lahko šel še korak dlje. Njegov 

aktivizem je bil dejaven odpor v demokraciji. Delovanja obeh ne moremo ločiti 

od njunih teoretskih prizadevanj, saj sta kot kritična misleca, kot filozofa v 

zgornjem pomenu besede, praktično delovala prav v imenu predhodnega 

teoretičnega premisleka.  

 

Hkrati lahko predstavitev njune filozofije vzgoje razumemo kot utemeljitev 

problemsko zasnovanega poučevanja filozofije (v nasprotju z zgodovinskim), o 

čemer smo začeli govoriti v prvem delu naloge. K temu lahko sedaj dodamo, da 

naloga filozofiranja ni več zgolj raziskovanje vsakdanjih prepričanj, temveč, s 

preoblikovanjem nagonov v želje in vplivanjem na družbeni kontekst, 

preoblikovanje teh prepričanj; preoblikovanje spontanega toka misli.   
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Tretji del  
 

1 Kritično mišljenje 
 

V sodobnem času se razprava o Kantovski Bildung odvija na več področjih. Eno 

pomembnejših je Gibanje za neformalno logiko (Informal Logic Movement), ki 

združuje številne psihologe in filozofe in mu lahko rečemo tudi gibanje za kritično 

mišljenje. Po besedah Harveya Siegla v knjigi Vzgajati razumnost156 gre pri 

Gibanju za izboljšanje sposobnosti kritičnega mišljenja pri učencih, za napredek 

vzgojno-izobraževalne prakse in za dajanje prednosti neformalni logiki pred 

formalno (Siegel 1988, 5).  

 

Cilj gibanja je vzgojiti razumne osebe in razumne državljane. Toda med avtorji ni 

soglasja, kaj to pomeni, in tudi ne, kako ta cilj uresničiti. Siegel, denimo, se 

nasprotuje načinu raziskovanja in uvajanju kritičnega mišljenja, kot si to zamišlja 

del tega gibanja. Po njegovem pripisujejo preveliko težo psihologiji in kontekstu 

(prav tam, 14. Slov. prev., 183). Ukvarjanje s psihologijo dejanskega mišljenja po 

njegovem odpira vrata (čeprav ne namenoma) relativistični drži. Številni učitelji 

se namreč v svoji praksi pri učencih srečujejo z odpori zoper kritično mišljenje. 

Nato, ker želijo te odpore premagati, preveč poudarjajo nekatere psihološke in 

kontekstualne vidike odporov, zaradi česar so premalo pozorni na epistemološke 

vidike kritičnega mišljenja. Ta premajhna pozornost jih vodi v kopico prehitrih 

posplošitev in posledično tudi do preuranjenih (instantnih) odločitev v 

izobraževalni praksi.  

 

Na tej točki lahko spomnimo na epistemološko razpravo med Kuhnom, Popprom, 

Feyerabendom, Lakatoshem in drugimi, del katere smo predstavili v prvem delu 

naloge. Kritika Feyerabenda in Kuhna je pokazala natanko to, kar Siegel očita 

psihološkemu pristopu h kritičnemu mišljenju: pretirano poudarjanje okvirjev, 

                                                 
156 Siegel, Harvey: Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education (1988). 

Philosophy of education research library: 1. Routlegde.  

Slovenski prevod: Siegel, Harvey: Tri pojmovanja kritičnega mišljenja (2007). Časopis za kritiko 

znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XXXV, št. 229/230. Str. 175–189. Študentska 

založba. Ljubljana. (Prevod: Andrej Adam). 
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»svetovnih nazorov« ali paradigm, znotraj katerih razmišljamo. V tem pretiranem 

poudarjanju je nekaj mitičnega (nekritičnega, ideološkega). Zanimivo pri tem je, 

da po Sieglu psihološki (in pedagoško praktičen) pristop h kritičnemu mišljenju v 

to zmoto zapade, ker se ne meni dovolj za epistemologijo. Po eni strani je v teh 

besedah že zajeta Sieglova kritika Paula, kot bomo videli kasneje, toda po drugi 

strani lahko v njih odčitamo – tudi o tem bomo podrobno razpravljali kasneje – 

Sieglovo povsem ideološko ločevanje teorije in prakse.  

 

V prvem delu naloge, kjer smo kritizirali zgodovinski pristop poučevanja 

filozofije, smo napovedali vrnitev k vprašanju razumevanja učinkovanja 

družbenega konteksta in pomena razumnosti. Pri interpretaciji Kantove in 

Russellove filozofije vzgoje smo videli, da nobeden od njiju ne zanemarja 

konteksta. Oba mu pripisujeta posredujočo vlogo pri oblikovanju osebnosti. Brez 

tega stališča se navsezadnje ne bi zavzemala za spremembo družbenega konteksta 

oziroma za kozmopolitstvo. Seveda pa ne Kant in ne Russell nista relativista. 

Njuna teorija ni zvrst kontekstualnega dogmatizma, čeprav kontekstu pripisujeta 

kar močno vlogo. Hkrati oba namenjata veliko pozornosti epistemologiji oziroma 

spoznavnim vprašanjem.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili in podrobneje analizirali razpravo med 

predstavniki Gibanja za neformalno logiko, ki razumnost in kritično mišljenje 

jemljejo kot sopomenki. Najprej si bomo ogledali posamezne dileme 

opredeljevanja kritičnega mišljenja in nato predstavili stališča nekaterih ključnih 

avtorjev, ki jih umeščamo v Gibanje za neformalno logiko: Richarda Paula, 

Roberta Ennisa in Harveya Siegla. S pomočjo medsebojne kritike teh stališč bomo 

pokazali omejitev celotnega gibanja za neformalno logiko, ki si prizadeva za 

vključitev kritičnega mišljenja v vzgojno-izobraževalno prakso, predvsem pa 

ideološko omejitev Sieglove pozicije, ki ji gre še najbolj zaupati.  

 

V dosedanjem poteku naloge smo besedno zvezo kritično mišljenje večkrat 

uporabili preprosto kot sopomenko filozofiranja. Poleg tega si vsi gimnazijski 

šolski predmeti pri nas prizadevajo zasnovati pouk tako, da bo vključeval kritično 
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mišljenje – tudi filozofija. Glede na doslej rečeno, se to ne zdi narobe. Odslej 

kljub temu predlagamo previdnost. Poučevanje kritičnega mišljenja, ki temelji na 

epistemologiji – kar je Sieglov predlog – utegne navdušiti učitelje filozofije, jih 

napeljati k sklepu, da je s poudarjanjem epistemologije pridobila tudi filozofija 

kot predmet v gimnazijskem izobraževanju. Toda kritično mišljenje, kot ga 

pojmujejo Siegel, Paul in drugi, ni nujno enako problemskemu poučevanju 

filozofije oziroma filozofiji kot filozofiranju, za kakršnega smo se zavzeli v 

predhodnih dveh delih naloge. Čeprav zlasti Siegel govori o stremljenjih kritičnih 

mislecev, v resnici ne moremo pričakovati, da bomo uspešni pri vzgoji teh 

stremljenj, če ne bomo znova razmislili o družbenem kontekstu (družbeni 

strukturi), ideologiji ipd. Lahko se strinjamo s Sieglovo ugotovitvijo, da, na 

primer, R. Paul pretirava pri poudarjanju konteksta. Pokazali bomo, da je Paulov 

poudarek dejansko zgrešen. Toda kritiki je treba podvreči tudi Sieglovo 

pojmovanje: zgolj uvajanje epistemoloških razmislekov v poučevanje in zlasti 

poučevanje filozofije, ne bo bistveno prispevalo k vzgoji kritičnih mislecev ali k 

vzgoji avtonomnih oseb (poletnih duhov). Treba se je lotiti tudi zagotavljanja 

pogojev takšne vzgoje, treba se je lotiti praktičnega spreminjanja konteksta, da bo 

vzgoja, o kateri govori tudi Siegel, sploh možna. A Siegel tega ne stori.  

 

1.1 Opredeljevanje Kritičnega mišljenja in njegove 

težave 
 

1.1.1 Opredeljevanje kritičnega mišljenja 
 

Lotimo se naše kritike z opredeljevanjem kritičnega mišljenja, kot ga v knjigi 

Kritično mišljenje v šoli razvijeta Tanja Rupnik Vec in Alenka Kompare. Vrlina 

knjige ni le, ker je prvo sistematično delo na to temo v Sloveniji, temveč ker 

dobro povzame razlikovanje med veščinami kritičnega mišljenja in držami 

(nagnjenji) za kritično mišljenje ali med kritičnim mišljenjem v ozkem in 

kritičnim mišljenjem v širokem pomenu besede. Sami se sicer ne strinjamo, da 

sodijo filozofi med predstavnike ozkega pojmovanja, kot menita avtorici, toda to 

tukaj ni pomembno.  
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Avtorici se opredelitve kritičnega mišljenja lotita z nizanjem kopice navedkov 

različnih avtorjev in raziskovalcev s tega področja, pri čemer poudarjata, da je 

kritično mišljenje »širok in relativno abstrakten pojem, o katerem avtorji 

razpravljajo in ga opredeljujejo na različne načine.« (Vec, Kompare 2006, str. 14) 

Nato zaradi preglednosti razdelita ta pojmovanja v dve skupini: »Skupino, ki 

pojmuje kritično mišljenje ožje in je značilna predvsem za avtorje s področja 

filozofije (retorike in neformalne logike), kot sposobnost analize in evalvacije ter 

oblikovanja argumentov. V drugi skupini pa so avtorji, ki pojmujejo kritično 

mišljenje nekoliko širše. Praviloma so to avtorji s področja vzgoje in 

izobraževanja. Te opredelitve izražajo njihovo osredotočenost na spodbujanje 

razvoja mišljenja sploh oziroma razmislek o splošnih ciljih izobraževanja. Znotraj 

te skupine zasledimo kritično mišljenje, opredeljeno v terminologiji: veščin, 

miselnih procesov, procedur, prakticiranja določenih aktivnosti.« (Bailin, Case, 

Coombs, Daniels 1999, 269; navedeno po Vec, Kompare 2006, str. 14) 

Kar dobimo, je naslednja delitev pojmovanj kritičnega mišljenja.  

Tabela 5 

Delitev pojmovanj kritičnega mišljenja po Vec & Kompare: 

Ozko pojmovanje Široko pojmovanje 

Značilnosti Sposobnost analize, evalvacije,  

oblikovanja argumentov, 

logika 

 

Značilnosti Veščine, miselni procesi, 

procedure, prakticiranje 

določenih aktivnosti 

Zagovorniki Filozofi, logiki, retoriki Zagovorniki Pedagogi, psihologi, 

vzgojitelji, didaktiki 

 

Alenka Kompare v tekstu O kritičnem mišljenju: kaj je in zakaj je pomembno157 

doda naslednje: »Med najpomembnejšimi veščinami kritičnega mišljenja so 

veščine postavljanja vprašanj, reševanja miselnih problemov, odločanja, jasnega 

in natančnega izražanja ter veščine analize in presojanja argumentov. Prav 

slednje, tj. veščine argumentacije, ki obsegajo tako zmožnost, da svoja stališča 

podpremo z argumenti oz. jih razumno utemeljimo, kot zmožnost, da presodimo 

                                                 
157 Kompare, Alenka: O kritičnem mišljenju: kaj je in zakaj je pomembno (2007). V: Vzgoja in 

izobraževanje, letnik XXXVIII, št. 3. Str. 4–10. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 
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kakovost argumentov, s katerimi nas v vsakdanjem življenju v kaj prepričujejo 

(Šuster 1998: 11), so v različnih opredelitvah in modelih konceptualizirane kot 

osrednje veščine kritičnega mišljenja.« (Kompare 2007: 4–5) 

 

Po mnenju avtoric razvijanje kritičnega mišljenja v ozkem smislu ni dovolj, da 

postanemo kritični misleci. Komparetova, denimo, se pri tem skliče na avtorje, 

kot so Siegel, Facione, Paul, Elder itd., ki omenjajo osebnostno-motivacijske 

dispozicije, kritični duh, intelektualne navade ipd. (prav tam). 

 

Za avtorici je bistveno, da opredelitve kritičnega mišljenja, ki presegajo golo 

argumentacijo, vključujejo »raznovrstne veščine, miselne procese ali strategije, 

procedure in hevristike ter dispozicije kritičnega misleca.« (prav tam) K temu 

dodajata, da so ti elementi za njun namen pomembnejši, saj »obsegajo tako 

veščine analize in evalvacije ter oblikovanja argumentov kot miselne veščine in 

strategije, naravnane na reševanje problemov, ustvarjalnost itd.« (prav tam)  

 

Naslednji predstavnik širokega pojmovanja kritičnega mišljenja je po njunem 

Robert H. Ennis158, ki ta pojem opredeli kot »refleksivno in racionalno mišljenje, 

usmerjeno v odločitev o tem, kaj storiti ali v kaj verjeti.« (Ennis 1985, 45; 

navedeno po Vec, Kompare 2006, str. 19) Kasneje bomo videli, da je Ennis to 

opredelitev postavil pod udarom kritik, ki jih je bilo deležno njegovo prvotno 

(ozko) pojmovanje kritičnega mišljenja. Videli bomo tudi, da niti ta opredelitev ne 

zagotavlja vzgoje kritičnega duha (oziroma je ne bi vsi umestili pod široko 

pojmovanje).  

 

Ampak za avtorici je ta opredelitev široka, ker »obsega tako kreativne aktivnosti 

kot praktične dejavnosti. […] Razlikuje dispozicije, kot npr. biti odprt, ohranjati v 

mislih temeljni namen, raziskovati alternative, biti natančen …« (prav tam) V 

osnovi gre za idejo, da široko pojmovanje kritičnega mišljenja ne pristaja na 

delitev dispozicij na eni strani in različnih sposobnosti (nemara bi lahko rekli tudi 

drž) mišljenja na drugi strani.  

                                                 
158 Ennis, Robert H: A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills (1985). Educational 

Leadership. Str. 44–48. Vol. 4, št. 2.  
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V podporo te delitve, ki jo razvijata, navedeta še nekaj avtorjev, med drugimi tudi 

slavno ameriško psihologinjo Diane Halpern, po kateri je »na argumentacijo 

omejeno pojmovanje kritičnega mišljenja smiselno razširiti še z veščinami 

oziroma strategijami reševanja problemov in ustvarjalnosti ter vse skupaj razumeti 

pod terminom učinkovito, inteligentno mišljenje.« (prav tam, 20) Z besedami D. 

Halpern159 same: »Kritično mišljenje je uporaba tistih kognitivnih veščin ali 

strategij, ki povečajo verjetnost želenega izida. Opisuje mišljenje, ki je namensko, 

utemeljeno in usmerjeno k cilju – vrsta mišljenja, ki se odvija pri reševanju 

problemov, oblikovanju sklepov, računanju verjetnosti in sprejemanju odločitev, 

ko mislec uporablja veščine premišljeno in učinkovito, prilagojeno okoliščinam in 

vrsti kognitivne dejavnosti …« (Halpern 1996, 5; navedeno po Vec, Kompare 

2006, 20)  

 

Komparetova k temu dodaja še Paulovo »razlikovanje ˝šibkega˝ in ˝močnega˝ 

kritičnega mišljenja (Paul in Elder, 2001), ki je v bistvu identična njuni delitvi na 

ozko in široko pojmovanje. O šibkem kritičnem mišljenju (angl. weak-sense 

critical thinking) govorimo takrat, ko kritični mislec občasno učinkovito uporablja 

veščine kritičnega mišljenja, primanjkuje pa mu kritične naravnanosti. Kritični 

mislec v šibkem smislu tako zmore učinkovito zagovarjati lastno stališče, ne zna 

pa preseči samoljubja in priznati napak v lastni argumentaciji. Zmaga stališča, ki 

ga zagovarja, mu je pomembnejša od soočanja argumentov in iskanja stališča, ki 

je najbolj razumno utemeljeno.« (Kompare 2007: 5–6) 

 

Če sklenemo predstavitev njune opredelitve kritičnega mišljenja, ugotovimo, da je 

za avtorici kritično mišljenje širok pojem, sestavljen iz treh delov: (1) logična 

argumentacija in raziskovanje kvalitete argumentov (analiza in ovrednotenje 

argumentov), (2) intelektualna poštenost in pripravljenost, da kritično mišljenje 

sploh sprejmemo ter (3) sposobnost reševanja problemov in ustvarjalnost.  

 

V predstavitvi izhodiščnega stališča smo torej prišli do precej široke opredelitve 

pojma kritičnega mišljenja, ki ga sestavljajo trije deli. Po tej opredelitvi, če še za 

                                                 
159 Halpern, Diane F: Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking (1996). 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Manwah, New Jersey. 
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hip ostanemo pri navajanju domačih virov s tega področja, »kritično mišljenje ni 

le oblika mišljenja, kot npr. sklepanje, odločanje, analiziranje, ampak je način, 

kako mislimo, npr. kako poglobljeno in natančno analiziramo, kako racionalno in 

samorefleksivno sklepamo, v kakšni meri opiramo presojo na kriterije. Že 

Komparetova opozori, da razvitost veščin kritičnega mišljenja ni dovolj, saj se 

brez zavezanosti kritičnemu mišljenju in naravnanosti, da mislimo kritično, 

kritično mišljenje ne ˝aktualizira˝.« (Z. Rutal Ilc 2007, 3)160 

 

1.1.2 Težave orisanega opredeljevanja kritičnega mišljenja  
 

Zgoraj smo videli, da si avtorici prizadevata biti umeščeni med predstavnike 

oziroma predstavnice širokega pojmovanja kritičnega mišljenja. Toda, kot 

napovedano, ob podrobnejšem branju avtorjev, ki jih omenjata avtorici in zlasti ob 

branju njihovih medsebojnih razprav, ugotovimo, da je celotno gibanje za kritično 

mišljenje (poslej bomo to gibanje imenovali tako) precej ideološko omejeno: ne 

glede na to, v katero skupino v tabeli 5 bi tega ali onega avtorja umestili. 

 

Oglejmo si najprej navedek iz teksta Alenke Kompare Kritično mišljenje skozi 

psihologijo161:  

 

»Kritično mišljenje je namreč racionalno mišljenje, temelji na merilih, ki 

zagotavljajo njegovo natančnost, relevantnost in logičnost, hkrati pa zanj velja, da 

je samouravnavajoče (samorefleksivno in samokorigirajoče). Za kritičnega 

misleca ni značilna le zavezanost razumu, pač pa tudi naravnanost k razmišljanju 

o lastnem mišljenju. Razumeti kognitivne pristranosti in napake pomeni zavedati 

se Ahilove pete mišljenja, ki jo lahko »zaščitimo« le, če jo poznamo. V kontekstu 

tega razmisleka je spregledovanje zmotljivosti mišljenja pomembna ovira pri 

razvijanju kritičnega mišljenja, poznavanje in prepoznavanje potencialnih 

pristranosti in napak v kognitivnem procesiranju pa učinkovito »orožje« proti 

                                                 
160 Rutar Ilc, Zora: Kaj je zares kritično mišljenje? (2007). V: Vzgoja in izobraževanje. Letnik 

XXXVIII, št. 3. Str. 3. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.  
161 Kompare, Alenka: Kritično mišljenje skozi psihologijo (2007). Časopis za kritiko znanosti, 

domišljijo in novo antropologijo. Letnik XXXV, št. 229/230. Str. 103–114. Študentska založba. 

Ljubljana. 
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nelogičnemu, izkrivljenemu, togemu, površnemu in kakor koli drugače 

zamejenemu mišljenju.« (Kompare 2007, 113) 

 

Na prvi pogled ni s tem razmišljanjem prav nič narobe. Ponazarja skrb za prvi 

sestavni del širokega pojma kritičnega mišljenja, kot ga (glej zgoraj) opredeli 

avtorica: za raziskovanje kvalitete argumentov. V članku, iz katerega je zgornji 

odlomek, se namreč posveti vprašanju logičnih napak in pravi, da je vsakdanje 

mišljenje »pogosto nelogično, nekonsistentno in izkrivljeno.« (prav tam, 104) 

Nato se vpraša, zakaj je tako. Zato ker »pri razlaganju sveta pogosto uporabljamo 

pojmovanja, ki smo si jih zgradili v predšolskem obdobju.« (prav tam, 105) 

Zaradi tega so naša prepričanja subjektivna, izkrivljena, pristranska. Ljudje nismo 

navajeni naporno razmišljati, zato uporabljamo miselne bližnjice (hevristike) 

(prav tam, 107). V mišljenju se nezavedno uklonimo željam: varnosti, gotovosti, 

upanju (prav tam, 108). Ljudje smo nagnjeni tudi k preprostemu dodajanju 

informacij k že uveljavljenim miselnim shemam in le stežka popravimo ali 

razširimo te sheme (prav tam). Pri tem spregledamo, kako dane miselne sheme 

določajo pričakovanja, načine iskanja in načine interpretacije ter vrednotenja 

podatkov (informacij) (prav tam, 109). Zaradi vsega tega smo žrtve številnih 

napak v sklepanju, pred katerimi se lahko zaščitimo, če jih poznamo. Zato je treba 

poučevanje obogatiti z ustreznimi vprašanji, »ki usmerjajo tehtanje informacij, ki 

bi jih sicer vzeli za samoumevne, in spodbujajo razmislek v smeri kritičnosti« 

(prav tam, 113). 

 

Na prvi pogled se torej zdi to stališče dobro in samoumevno. Brez posebnih težav 

ga lahko povežemo s sokratskim prizadevanjem pripeljati druge »na pot, ko bodo 

sami iskreno prepoznali svojo nevednost«.162 Prav tako bi ga težko ločili od 

stališč, ki smo jih predstavili v prvem delu in drugem naloge, torej tudi Kantovih 

in Russellovih. 

 

Toda, če začnemo tovrstno literaturo s področja kritičnega mišljenja prebirati 

natančneje, se ne moremo znebiti vtisa, da je funkcija vsega tega govora o 

                                                 
162 Vezjak, Boris: Sokratov pojmovnik za mlade (2011). Zbirka Pojmovniki. Knjiga 7. Aristej. 

Maribor. 
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kritičnem mišljenju po eni strani spreminjanje šolskih vsebin v imenu 

zaposlovanja, gospodarske rasti, višjih plač posameznikov, povečevanja dodane 

vrednosti (presežene vrednosti in profita), se pravi eksternih dejavnikov, ki so 

izrecno ekonomski; po drugi strani pa slepota za takšno spreminjanje. Skrb za 

pristno kakovost mišljenja se tako – zavestno ali ne – nenadoma ali umakne skrbi 

za točno določeno – ekonomsko zaželeno – formo kritičnega mišljenja ali pa 

ostane za to slepa. Prav v tem se uvajanje kritičnega mišljenja v vzgojo in 

izobraževanje morda najbolj loči od problemskega poučevanja filozofije.  

 

To razliko lahko lažje razumemo s pomočjo Kantove demarkacije med dobrim in 

slabim filozofiranjem in z Russellovo filozofijo vzgoje. Videli smo, da tako Kant 

kot Russell uporabo filozofiranja (kritičnega mišljenja) za boganje in 

materialistični uspeh v tem svetu ostro kritizirata. Po njunem je to samo forma 

indoktrinacije, pripravljanja mladih na vnaprej dane vloge in zato zanikanje 

pristne svobode (poleta duha oziroma dobrega).  

 

Tezo, da velja biti izjemno previden pri uvajanju kritičnega mišljenja v šole in da 

ga v formi, v kakršni trenutno nastopa v našem šolstvu in znatnem delu teorije ne 

gre zamenjevati s filozofiranjem, bomo podprli z naslednjimi koraki. (1) Najprej 

si bomo podrobno ogledali strategijo Richarda Paula, v kateri jasno izpostavi 

težave, ki jih za vzgojo razumnosti (kritičnega mišljenja) predstavlja umeščenost 

učiteljev in učencev v vsakokratni družbeni kontekst. Poleg tega kakovostno 

obravnava veščine in drže kritičnega mišljenja. Ugotovili bomo, da se lahko z 

večino njegovih ugotovitev v tem oziru strinjamo. (2) Nato bomo poskušali 

ugotoviti, v kolikšni meri ima prav Harvey Siegel v svoji kritiki Paula. Se pravi, v 

kolikšni meri Paul napačno poudarja vlogo konteksta, čeprav stavi na problemski 

pristop k poučevanju kritičnega mišljenja, ki se ne zadovolji samo z razvijanjem 

veščin kritičnega mišljenja, temveč želi oblikovati tudi drže (nagnjenja) kritičnih 

mislecev. Po Sieglu Paulov predlog ne bo uspel, ker prečka področje (diskurza o 

svetovnih nazorih), kjer utegne še tako trdna volja klecniti. To opozorilo lahko 

nemara razumemo s pomočjo Tolkienove knjige Gospodar prstanov, kjer se Hobit 

Frodo na svoji poti srečuje z vse hujšimi skušnjavami, ki mu zameglijo razum 
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(kritično mišljenje). Osnovno sporočilo Sieglovih prizadevanj je tako naslednje: 

ukvarjanje z epistemologijo in uvajanje epistemoloških razprav v šole predstavlja 

tisto hobitsko lastnost, ki utegne analizo kritičnega mišljenja obvarovati pred 

nevarnostmi, ki jih prinaša Paulova strategija. Sieglovo kritiko Paula bomo razvili 

postopoma. Najprej bomo obravnavali njegovo kritiko Ennisa, ki predstavljala 

izhodišče za kritiko Paula. Ob tem bomo Ennisovo stališče podrobneje predstavili, 

saj gre za pomembnega avtorja gibanja za kritično mišljenje, za nameček pa v 

našem prostoru njegovega dela ne poznamo dovolj. (3) Na koncu tega dela naloge 

bomo kritiki izpostavili tudi Sieglovo dojemanje kritičnega mišljenja. Čeprav 

lahko do neke podpremo njegovo kritiko Paula, je ta vendarle tudi napačna, hkrati 

pa ni dovolj radikalna. Zdi se namreč, da Siegel ostaja slep za tisti del delovanja 

družbenega konteksta, ki celotno področje vzgoje in izobraževanja, s tem pa tudi 

vzgojo za kritično mišljenje in poučevanje filozofije (v kolikor ta sprejema 

ideologijo gibanja za kritično mišljenje), potiska v objem ekonomskih interesov. 

Paul, ki je v besedah velik kritik konteksta, navzlic govoru o kritičnem mišljenju v 

krepkem (širokem) smislu in kritiki predhodnih poskusov razvijanja kritičnega 

mišljenja, nazadnje podredi poučevanje kritičnega mišljenja kontekstu na najbolj 

banalen način: podredi ga zahtevam ekonomije, gospodarski uspešnosti 

državljanov ZDA, kar bi, kot smo videli v drugem delu naloge, Kant in Russell 

najostreje zavnila. Paul s to podreditvijo izgubi, kot smo razvili v drugem delu 

naloge, možnost razločevanja dobrega mišljenja od slabega, takšna demarkacija 

pa je vendarle pogoj ohranjanja kritičnosti. Hkrat to potrjuje stališče, da 

pripisovanje velike vloge ali moči kontekstu samo po sebi ni napačno, toda 

pomembno je, kako to storimo, zlasti, če želimo potrditi zahtevo filozofiranja po 

preudarnem spreminjanju tega konteksta in s tem braniti aktivistični moment 

filozofiranja.  

 

Ker prihaja Sieglova kritika Paula iz kroga gibanja za kritično mišljenje, bomo iz 

dejstva, da je prekratka, tvegali posplošitev in izpeljali sklep, da je to gibanje sicer 

sposobno uprizoriti zanimivo in plodno notranjo razpravo, ni pa sposobno 

kakovostno misliti lastnih ideoloških meja (torej prav konteksta). Siegel sam sicer 

nikoli ne gre tako daleč, da bi kritično mišljenje podredil eksternemu dejavniku, 
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kakršna je gospodarska rast, toda v kritiki Paula tega tudi izrecno ne kritizira, ker 

je za ta moment slep. Če ne bi bil slep za ta moment, bi v svoji kritiki Paula to 

izpostavil. Ker je, v primeri z drugimi njegovimi kritikami Paula, ta vendarle 

najmočnejša, se bomo temu sprevidu posvetili, kot si zasluži.   

 

Še to. Tudi Komparetovo in Vecovo lahko štejemo v širši krog gibanja za kritično 

mišljenje, kar pomeni, da se kritika Paula in Siegla nanaša tudi na njuna 

prizadevanja in sploh vseh, ki želijo širiti to zgodovinsko določeno formo 

kritičnega mišljenja.  

 

1.2 Strategija Richarda Paula 
 

1.2.1 Trije valovi kritičnega mišljenja 
 

Richard Paul, eden najpomembnejših predstavnikov gibanja za kritično mišljenje, 

je avtor, ki ga Komparetova in Vecova upravičeno umestita med predstavnike 

širokega pojmovanja kritičnega mišljenja. Paul bi namreč zavrnil sleherno 

strategijo poučevanja kritičnega mišljenja v ozkem smislu kot iluzorno. To 

pomeni, da bi zavrnil strategije tiste faze v raziskovanju kritičnega mišljenja, ki je 

prevladovala med leti 1970 in 1996.  

 

Več o tem, kako so se razvijale strategije raziskovanja kritičnega mišljenja, zvemo 

v njegovem tekstu Manifest tretjega vala: vodilne misli konference v Sonomi163, 

kjer predstavi tri valove raziskovanja kritičnega mišljenja oziroma tri raziskovalne 

agende:  

 

(1) Prvi val je bil osredotočen na neformalno logiko, teorijo argumentacije in 

sklepanja. Predstavniki tega vala so se nagibali in se še nagibajo k analizi 

argumentov z minimalnim upoštevanjem družbenega okolja (background 

context). Zagovarjajo ozek, tehničen pogled na logiko in sklepanje; ne zanima jih 

široka družina sorodnih uporab besede »logika«.  

                                                 
163 Paul, Richard: A »Third Wave« Manifesto: Keynotes of the Sonoma Conference (1996). 

Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Str. 1–11. Winter 1996. Vol. XVI, No. 2.  
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V tekstu Kritično mišljenje in položaj izobraževanja danes164 piše, da je bilo za ta 

val raziskovanja kritičnega mišljenja značilno ukvarjanje z »načrtovanjem 

posameznih tečajev kritičnega mišljenja ali neformalne logike; kritiko formalne 

logike kot orodja za analizo in oceno sklepov in argumentov o »resničnem svetu«; 

razvojem teorij o zmotah in napakah v mišljenju; razvojem teorij neformalne 

logike, sklepanja, prepričevanja, retorike, argumentiranja itd.; raziskovanjem 

filozofskih vprašanj, ki jih spočenjajo teorije, katerih namen je bila razlaga 

neformalne logike, sklepanja in argumentiranja.« (Paul 2008, 87) 

 

Ta paradigma raziskovanja in iz njega izhajajočega prakticiranja kritičnega 

mišljenja je bila po Paulu privzeta iz logike in filozofije, z namenom oskrbeti 

študente (in dijake) s temeljnimi veščinami, potrebnimi za uspešen študij, med 

drugim tudi s sposobnostjo prepoznavanja napak in pristranskosti v sklepanju 

(prav tam, 87–88).  

 

Paul, denimo, navaja, kako je cilje poučevanja kritičnega mišljenje opredelila 

State College and University System of California165:  

 

»Poučevanje kritičnega mišljenja mora biti zasnovano tako, da bo privedlo do 

razumevanja odnosa med jezikom in logiko, kar bi moralo voditi do sposobnosti 

za analizo, kritiko in zagovarjanje idej, za deduktivno in induktivno sklepanje ter 

za sklepanje o dejstvih in sodbah, ki temelji na pravilnem izpeljevanju iz 

neprotislovnih prepričanj in spoznanj. Minimalno pričakovane kompetence ob 

zaključku uspešnega pouka kritičnega mišljenja morajo biti: sposobnost 

razločevanja med dejstvom in sodbo ter prepričanjem in spoznanjem; kakor tudi 

vešče obvladovanje osnovnih procesov induktivnega in deduktivnega sklepanja, 

                                                 
164 Paul, Richard: Kritično mišljenje in položaj izobraževanja danes (2008) V: FNM – filozofska 

revija za učitelje filozofije, dijake in študente. Št. 3/4, 2008. Str. 76–92. Državni izpitni center. 

Ljubljana. 

Prevedeno po: Paul, Richard: Critical Thinking and the State of Education Today (1996). Inquiry: 

Critical Thinking Across the Disciplines. Str. 12–34. Winter 1996. Vol. XVI, No. 2. (Prevod: 

Andrej Adam). 
165 Richard W. Paul: Critical Thinking and the State of Education Today (1996). Inquiry: Critical 

Thinking Across the Disciplines. Str. 12–34. Winter 1996. Vol. XVI, No. 2. 
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vključno z razumevanjem formalnih in neformalnih napak v mišljenju in jeziku.« 

(Paul 1996, 28) 

 

Toda, dodaja Paul: »Ideali so bili široko zastavljeni in ambiciozni, delo v razredu 

pa omejeno in le delno uspešno.« 

 

Po Paulu je lahko vsakomur, ki izhaja iz izkušnje pedagoške prakse, razvidna 

težava tega pristopa: »Študenti zgolj zaradi urjenja v obvladovanju ˝osnovnih 

procesov induktivnega in deduktivnega sklepanja˝ ali zaradi izpostavljenosti 

teoriji formalnih in neformalnih napak ne bodo dosegli ˝razumevanja odnosa med 

jezikom in logiko˝ in ne ˝sposobnosti za analizo, kritiko in zagovarjanje idej˝; 

prav tako pa tudi ne bodo sposobni razločevati ˝med dejstvom in sodbo˝ ali med 

˝prepričanjem in spoznanjem˝.« (prav tam) Ali je to povsem res, bi težko sodili, 

vsekakor pa se lahko strinjamo z osnovno poanto teh besed, da »eden ali dva 

osamljena tečaja ne moreta pri nikomur spremeniti osnovnih miselnih navad.« 

(prav tam) Tečaji kritičnega mišljenja, ki slonijo le na neformalni logiki, so 

neustrezni za dosego maloprej navedenih ciljev. »Tako se je večina študentov – 

po tem, ko se je tečaj kritičnega mišljenja zaključil – vrnila k predhodno 

vzpostavljenim preživetvenim veščinam nižjega reda (lower-order survival skills); 

to je zlasti h guljenju in mehaničnem učenju na pamet.« (prav tam, 29)   

 

Skratka, Richard Paul pravi isto, kot smo videli pri Komparetovi: ljudje se v 

mišljenju uklanjamo željam, prav tako le s težavo popravimo že sprejete miselne 

okvirje. Sam to pove nekoliko drugače, a pomensko jedro je enako.  

 

Po njegovem je mišljenje preprosto naravno dejstvo, je v naravi delovanja 

človeškega uma. Toda mišljenje je večinoma spontano, kar pomeni, da ljudje 

običajno ne razmišljamo o merilih in načelih dobrega mišljenja. Ali kot 

dobesedno pravi Paul: »Človeški um nima vgrajene težnje, zaradi katere bi se 

spraševal o svojem prirojenem nagnjenju, zakaj verjame to, kar hoče verjeti 

oziroma kar je zanj udobno, enostavno, nezapleteno, kar družba nagrajuje in v kar 

tudi sicer vsi verjamejo. Človeški um je običajno pomirjen sam s seboj, četudi 
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ustvarja in ponotranja pristranskosti, predsodke, izkrivljanja, laži in polresnice. V 

svojem naravnem stanju je nekritičen; spontano doživlja samega sebe kot 

usklajenega z »realnostjo«, kakor jo neposredno opaža in verno registrira. Za 

nastanek samokritičnosti, ki mu omogoči učinkovito in konstruktivno 

preizvpraševanje lastnih stvaritev, potrebuje posebno posredovanje.« (Paul 2008, 

81) 

 

Paul torej, podobno kot Russell, kontekstu pripiše veliko moč oblikovanja naših 

miselnih navad. Daleč od tega, da bi bilo vseeno, kaj družba nagrajuje, kaj nas 

naredi sprejemljive za druge in kako so oblikovane družbene institucije. To 

pomeni, da je treba misel, ki je sicer spontana, naravnati k nekemu idealu. Toda ta  

ideal je pri Paulu na žalost precej drugačen kot pri Russellu ali Kantu, kot bomo 

natančneje pokazali kasneje. A trenutno se lahko strinjamo, da je učenje kritičnega 

mišljenja proces, v okviru katerega se v posamezniku razvijajo veščine, ki so dane 

samo kot zmožnosti (potenciali), hkrati pa poskuša posameznika odvrniti od 

»iracionalnih ali neracionalnih teženj, ki se spontano aktivirajo v globinah 

človeške narave in se krepijo z normalno socializacijo.« (prav tam)  

 

Po Paulu torej šele dobra vzgoja kritičnega mišljenja intelektualno disciplinira 

um, ga odvrne od egocentričnih ter sociocentričnih prepričanj in navad ter ga 

usmeri k vrednotam, ki jih je mogoče razumno podpreti. Tečaji kritičnega 

mišljenja v ožjem smislu ali tečaji, ki temeljijo na neformalni logiki in prenašajo 

samo veščine kritičnega mišljenja, ne morejo biti uspešni. Seveda so, kot trdimo v 

tej nalogi, nujni pogoj kritičnega mišljenja in vzgoje kritičnih mislecev, niso pa 

zadostni pogoj.  

 

(2) Drugi val poučevanja kritičnega mišljenja je bil po Paulu odziv na prvega. 

Aktualen je postal, ko je izobraževalcem postalo jasno, da je pojmovanje 

kritičnega mišljenja v ozkem smislu nezadostno za vzgojo kritičnih mislecev 

(Paul 1996, 30). Zaradi neuspeha prvega vala so postala aktualna naslednja 

vprašanja: »Kako je mogoče kritično mišljenje integrirati v poučevanje vseh 

predmetov na vseh stopnjah šolanja?« ali »Kakšna je vloga čustev – intuicije, 



206 

 

kulture, spolne pripadnosti, reševanja problemov, ustvarjalnosti ali politične in 

ideološke pripadnosti – pri mišljenju?« (prav tam) 

 

V nasprotju s prvim valom, ki izvira iz logike, drugi val ne izvira iz kakšnega 

posebnega področja raziskovanja. Po Paulu predstavniki tega vala raziskav 

kritičnega mišljenja pišejo iz različnih vidikov: kognitivne psihologije, kritične 

pedagogike, feminizma in posameznih znanstvenih panog: biologije, ekonomije 

itd. Prav tako se avtorji drugega vala lotevajo kritičnega mišljenja s pomočjo 

elementov, ki jih pri avtorjih prvega vala ne opazimo. Ti elementi so mišljenje, 

čustva, intuicija, domišljija, ustvarjalnost ipd.  

 

Toda tudi reformatorji drugega vala niso bili sposobni vzgojiti kritičnih mislecev, 

torej ljudi, ki bi zavestno uporabljali veščine kritičnega mišljenja. Po Paulu so 

doprinesli k razširitvi raziskovanja kritičnega mišljenja in celo k nekaterim 

negativnim pojavom, kot velja za posamezne poskuse zavrnitve logike, češ da 

ovira mišljenje, omejuje ustvarjalnost, zmanjšuje intuicijo, kar je smešno, če 

govorimo o kritičnem mišljenju, ki vendar ne more biti nelogično. Paul kljub tem 

opozorilom razširitev raziskovanja kritičnega mišljenja podpira, saj vodi – ne 

glede na neuspehe in neverjeten razrast hitrih tečajev kritičnega mišljenja ter 

prevlado tega pojma v reformnih prizadevanjih na vseh nivojih izobraževanja 

(prav tam, 32) – k tretji fazi raziskovanja kritičnega mišljenja.  

 

(3) Tretji in najmlajši val raziskovanja kritičnega mišljenja gradi na težavah prvih 

dveh (na eni strani strogost brez širine in na drugi strani širina brez strogosti) ter 

jih skuša preseči (Paul 1996; 2).   

 

Po Paulu se tretji val raziskovanja ukvarja z »integracijo spoznanj prvega in 

drugega vala raziskovanj; razvijanjem teorije kritičnega mišljenja, ki je stroga in 

splošna; razlago intelektualnih norm, ki so splošno uporabne tako znotraj kot 

zunaj akademskih okolij; razlago ustrezne vloge čustev in vrednot v mišljenju; 

razumevanjem vodilne vloge mišljenja pri oblikovanju čustvovanja in vedênja; 

vključevanjem empiričnih del kognitivne psihologije v teorijo kritičnega 
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mišljenja; vzpostavljanjem skupnega imenovalca za načela in norme, ki veljajo na 

področju raziskovanja kritičnega mišljenja in njegove prakse; razvijanjem 

učinkovitih orodij ocenjevanja; identifikacijo in kritiko modelov in programov 

psevdo-kritičnega mišljenja.« (prav tam, 33) 

 

Paul ob koncu zgodovinskega pregleda sodobnega razvoja kritičnega mišljenja 

opozarja, da je tretji val še vedno v povojih, vendar so naloge, ki jih mora opraviti 

jasne. Predvsem mora ohraniti dosežke raziskovanja prvega vala, zlasti strogost 

ter nato »to strogost in globino povezati s […] splošnostjo.« (prav tam) To v 

bistvu ne pomeni nič drugega, kakor zavzemanje za široko pojmovanje kritičnega 

mišljenja, o katerem govorita tudi Komparetova in Vecova, v katerem so združene 

intelektualne norme, ki izhajajo iz logike, in stremljenja ali drže duha, da bi te 

intelektualne norme udejanjali v vsakdanjem življenju. Tretja faza mora torej 

zagotoviti, da bo pouk kritičnega mišljenja pri mladih gojil veščine logičnega 

sklepanja in hkrati priznaval »vlogo čustev, intuicije, domišljije in vrednot v 

mišljenju.« (prav tam) Pri sami organizaciji vzgoje in izobraževanja pa mora biti 

poskrbljeno, da bo vzgoja za kritično mišljenje mogoča »v zelo raznolikih 

človeških kontekstih.« (prav tam) 

 

1.2.2 Družbeni kontekst in kritično mišljenje v krepkem 

smislu 
 

Zgoraj smo omenili Paulovo teorijo, da se med razmišljanjem uklanjamo željam 

in da le s težavo popravimo že sprejete miselne okvirje. Rekli smo, da gre za 

teorijo, ki zelo veliko vlogo pri oblikovanju človeškega mišljenja pripisuje 

družbenemu kontekstu. Vzrok, zaradi katerega je kontekst tako močan dejavnik, 

je naravna lastnost uma – kot lahko preberemo tudi v Paulovi knjigi Kritično 

mišljenje: kako pripraviti učence na naglo spreminjajoči se svet166 – da se težko 

prilagaja spremembam zaradi nagonske nagnjenosti k rutini, miru, navajenosti 

ipd. Um torej po naravi zvede novo na staro, zapleteno na enostavno, neznano na 

znano (Paul 1995, XI).  

                                                 
166 Paul, Richard: Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World 

(1995). Edited by Jane Wilsen & A. J. A. Binker. Foundation for Critical Thinking.  
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S tega zornega kota moramo Paulovo dojemanje agende tretjega vala poučevanja 

kritičnega mišljenja oziroma poučevanja kritičnega mišljenja v širokem smislu 

razumeti kot program, ki je usmerjen zoper domnevno nagonsko nagnjenost uma 

k rutini, kot program za oblikovanje čustev in vedênj. Četudi lahko te besede 

razumemo na različne načine in jih – odvisno od stališča, ki ga zavzemamo – od 

srca podpremo (to smo v prvem delu naloge navsezadnje tudi storili), pa moramo 

biti pri Paulu zelo previdni. Ko namreč Paul govori o potrebi premagovanja starih 

rutin uma, daje glas eksternim ekonomskim dejavnikom. Paulove besede in sploh 

besede avtorjev gibanja za kritično mišljenje so – tako kot Odisejeve – 

mnogopomenske.   

 

Komparetova in Vecova bi se najbrž strinjali, da je, kot pravi Paul, potrebna 

»previdna združitev teorij poučevanja in učenja (ki temeljijo na teorijah mišljenja, 

čustev in delovanja)« (Paul 2008, 91). Razlike med posameznimi avtorji, ki v 

svojih opredelitvah kritičnega mišljenja bolj ali manj izražajo skupno pomensko 

jedro, je treba iskati v praksi, v tem, kako kritično mišljenje uvajajo v pouk. Paul 

je, kot smo videli v predhodnem podpoglavju, prepričan, da pouk, ki je pri 

razvijanju kritičnega mišljenja zavezan samo poznavanju in prepoznavanju 

potencialnih pristranskosti in napak v sklepanju (mišljenju), ne bo uspešen. Sedaj 

vemo tudi zakaj – zaradi nagonske nagnjenosti k rutini.  

 

Podrobnejšo utemeljitev te zamisli najdemo v tekstu Poučevanje kritičnega 

mišljenja v krepkem smislu167: »V nasprotju z našimi morebitnimi željami učenci 

niso nepopisane table, ki bi jih lahko popisali z vzorci sklepanja, analitičnimi 

veščinami in pripravljenostjo za soočenje z resnico oziroma vsem, kar cenimo. 

Učenci, ki jih učimo kritično misliti na visokošolski (in srednješolski; op. p.) 

ravni, imajo visoko razvit sistem prepričanj, ki ga podpirajo globoko vsajene 

                                                 
167 Paul, Richard: Poučevanje kritičnega mišljenja v krepkem smislu: s poudarkom na varanju 

samega sebe, svetovnih nazorih in dialektičnem načinu analize (2008). V: FNM – filozofska revija 

za učitelje filozofije, dijake in študente. Št. 3/4, 2008. Str. 68–75. Državni izpitni center. Ljubljana. 

Prevedeno po: Paul, Richard: »Teaching Critical Thinking in the ˝Strong˝ Sense: A Focus on Self-

Deception, World Views, and a Dialectical Mode of Analysis (1995). V: Richard W. Paul: Critical 

Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World. Str. 383–393. Edited by Jane 

Wilsen & A. J. A. Binker. Foundation for Critical Thinking. (prevod: Andrej Adam). 
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nekritične, egocentrične in sociocentrične miselne navade, s katerimi interpretirajo 

in obdelujejo svoje izkustvo – naj bo to šolsko ali ne – in ga postavljajo v neko 

širšo perspektivo. Praktična posledica tega je, da večina učencev zlahka postavi 

pod vprašaj samo in zgolj tista prepričanja, podmene in sklepe, ki so jih že 

»zavrnili«, zelo težko pa je – in v nekaterih primerih celo travmatično – pod 

vprašaj postaviti tisto, kjer so v igri osebni, egocentrični vložki.« (Paul 2008, 68) 

 

Paul torej gradi svoje razmišljanje o uvajanju kritičnega mišljenja v šolsko prakso 

na vprašanju, kako premagati kontekst, torej nekritično stanje duha učenk in 

učencev, ki pridejo k pouku. Pri tem preoblikovanju duha (zaradi podreditve 

ekonomski uspešnosti mu ne moremo reči Bildung) moramo ravnati previdno. O 

premagovanju lahko govorimo prav, ker učenke in učenci, ki jih učimo kritično 

misliti, zanj niso nepopisani listi, temveč so že podvrženi kontekstu in lokalnim 

prepričanjem, ki jih sprejemajo kot naravno dane in samoumevne. Glavna težava 

je po Paulu ta, ker s pomočjo egocentričnih in sociocentričnih prepričanj, ki 

nastopajo kot čvrsto vsajene miselne navade, interpretirajo svet in lastna 

izkustva168.  

 

Paul se orisa stanja družbenega konteksta, s katerim ima opraviti vzgoja za 

kritično mišljenje, v uvodu v knjigo Kritično mišljenje: orodja za prevzemanje 

nadzora nad lastnim učenjem in življenjem169 loti z ločevanjem mišljenja prvega 

in mišljenja drugega reda. Mišljenje prvega reda vsebuje spontane, nereflektirane 

misli, je sicer polno uvidov, resnic, dobrih sklepanj, vendar tudi polno 

predsodkov, zmot in slabih sklepanj. Oboje je brez razločka, povezano v en sam 

spontani tok misli. Nasprotno je mišljenje drugega reda ozaveščeno: spontani tok 

prvega reda je analiziran, rekonstruiran, ocenjen. Poanta te delitve je, da vsakdo 

po naravi misli, vendar je večina mišljenja prepuščena sama sebi, pristranska, 

izkrivljena, parcialna, neobjektivna, mehanična, neobveščena in obremenjena s 

predsodki. Mišljenje prvega reda je torej prepredeno z egocentrizmom in 

                                                 
168 Primerjaj: Adam, Andrej: Richard Paul in kritično mišljenje (2008). V: FNM – filozofska revija 

za učitelje filozofije, dijake in študente. Št. 3/4, 2008. Str. 93–94. Državni izpitni center. Ljubljana. 
169 Paul, Richard & Elder Linda: Critical Thinkinh: Tools for Taking Charge of Your Learning in 

and Your Life (2001). Prentince Hall. New Jersey.  
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sociocentrizmom. Toda kakovost naših življenj, kakor tudi kakovost tega, kar 

proizvajamo in delamo, je odvisna od kakovosti našega mišljenja. Slabo mišljenje 

je drago, tako kar zadeva denar kakor kakovost bivanja. Zato je treba odličnost v 

mišljenju sistematično negovati. Na tej osnovi Paul opredeli kritično mišljenje kot 

način mišljenja o kateremkoli predmetu, vsebini ali vprašanju, pri katerem subjekt 

izboljša kakovost svojega mišljenja, tako da vešče prevzame nadzor nad 

notranjimi strukturami mišljenja in jih podvrže intelektualnim merilom 

(standardom) (Paul, 2001, XVI–XX).  

 

Največja težava, ki jo Paul vidi v orisanem stanju, so miselne navade, zaradi 

katerih postavljamo pod vprašaj le tista prepričanja, s katerimi se ne strinjamo, 

nasprotno pa se nekaterih osnovnih stališč, zlasti tistih, ki predstavljajo – če 

nekoliko parafraziramo Lakatosa – trdno jedro naših nekritično privzetih 

prepričanj, še naprej trdovratno držimo. Prav zato in na tej točki se najbrž lahko 

strinjamo s Paulom, »učenje zgolj veščin kritičnega mišljenja učencev ne vodi k 

avtonomni presoji lastnih prepričanj, temveč jih opremi za sofistično spodbijanje 

nasprotnih stališč in v resnici nekritično obrambo lastnih. Učenci tako nikoli ne 

raziščejo svojega življenja (vsaj ne zares) in ne ponotranjijo vrline (drže), ki je 

sestavni del pojma kritičnega mišljenja.« (Adam 2008, 93)  

 

Skratka, pojmovanje in poučevanje kritičnega mišljenja kot niza atomističnih 

veščin (denimo veščin definiranja, analiziranja argumentov, odkrivanja napak v 

sklepanju itd.), se pravi tega, čemur Komparetova in Vecova pravita pojmovanje 

(in poučevanje) kritičnega mišljenja v ožjem smislu, ne zadošča za vzgojo 

kritičnih mislecev (prav tam, 94). Ali kot pravi Paul, opozorilo na neko logično 

zmoto (poučevanje kritičnega mišljenja v ožjem smislu) je vsekakor nujen korak, 

toda zaradi globoko ponotranjenih slabih miselnih navad dejansko nikoli ne ovrže 

zmotnega stališča (Paul 2008, 69–70). 

 

Za učitelje filozofije (in učitelje na sploh) je lahko Paulov premislek kritičnega 

mišljenja – kljub kritiki, ki jo bomo pozneje razvili – pomemben, ker odgovarja 

na nekatere vsakodnevne izkušnje pri poučevanju filozofije kot filozofiranja: 
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učenje filozofiranja (ali kritičnega mišljenja kot zgolj množice tehničnih veščin) 

namreč dejansko ni »proizvedlo kritičnih in samokritičnih posameznikov oziroma 

posameznikov, ki bi kritično mišljenje naredili za ključni sestavni del svojega 

življenja.« (prav tam) Še več, če sprejmemo, da poučevanje kritičnega mišljenja v 

ožjem smislu proizvaja celo sofiste oziroma posameznike, ki vešče manevrirajo 

pri izmenjavi argumentov in se vselej bodisi ubranijo pred kritiko ali pa le-te ne 

sprejmejo resno, tedaj ima takšno poučevanje morda celo več negativnih kakor 

pozitivnih posledic. Poleg tega je mišljenje prvega reda, o katerem govori Paul, 

zgolj sopomenka vsakdanjega mišljenja in implicitnih podmen, o katerih smo 

govorili v prvem delu naloge, kjer smo dejali, da je njegovo raziskovanje ena 

izmed ključnih nalog filozofije v gimnaziji.  

 

Nujno je torej opozarjati na družbeni kontekst, v katerem se odvija poučevanje 

kritičnega mišljenja (in filozofije). Paul v članku Poučevanje kritičnega mišljenja 

v krepkem smislu pravi naslednje: »Trenutno veljavne metode – kakor jih 

razumem sam – pogosto nenamerno spodbujajo kritično mišljenje v »šibkem« 

smislu. Najosnovnejša in najbolj vprašljiva domneva tega pristopa (bodisi 

formalnega bodisi neformalnega) je, da je mogoče kritično mišljenje uspešno 

poučevati kot množico tehničnih in eno za drugo obvladljivih veščin, ne da bi bili 

pri tem pozorni, vsaj ne upoštevanja vredno, na samozaslepitev, logiko 

družbenega okolja (background logic) in raznovrstna etična vprašanja.« (Paul 

2008, 69) 

 

Od tod logično logično sledi zavzemanje za drugačen pristop k poučevanju 

kritičnega mišljenja (in filozofije). Takšen, ki poudarja dialektičnost in dialoškost 

(prav tam). Paulova ideja je preprosta in od Talesa naprej (kot smo videli v 

drugem podpoglavju prvega dela naloge) tudi prav nič izvirna. Seveda te 

izvirnosti niti ne zahtevamo, saj so naše praktične skrbi drugačne. Dialoškost 

(izmenjava argumentov) je namreč sredstvo, ki postavi tekmujoča stališča v 

razumski spor. Po Paulu je takšen spor lahko mnogo učinkovitejši kakor navadno 

opozarjanje na logične napake v sklepanju, saj slednje – kot rečeno – ne ovrže 

temeljnih potez sklepanja ali trdnega jedra nekritično privzetih prepričanj. V tem 
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stališču ni ene besede, ki je ne bi podprl zagovornik kantovsko-russelovega 

modela učenja filozofiranja. 

 

Prepričanja, ki ne izražajo toliko naših izvirno osebnih in kritično premišljenih 

stališč, Paul imenuje svetovni nazori. Tako je kritično mišljenje pri njemu v bistvu 

analiza, refleksija danih svetovnih nazorov. Na tej točki Paul poda nekaj 

teoretičnih opor, s katerimi utemeljuje smiselnost lastnega pristopa, pri čemer gre 

v bistvu za sociološko-psihološki opis (deskripcijo) družbenega konteksta oziroma 

človekovega položaja v družbi, v kolikor ta še ne razmišlja kritično in je vpet v 

mreže interesov ali v jarem svetovnega nazora, ki mu pripada.  

 

Linda Elder v članku Richard W. Paul: kratek biografski prikaz170 pojasni, da je 

Paul pri raziskovanju kritičnega mišljenja poskušal najti minimalne pogoje za 

ustrezno teorijo kritičnega mišljenja. Pri tem je poskušal splesti mrežo 

samoumevnih resnic o kritičnem mišljenju in različnih ovir, ki takšno mišljenje 

preprečujejo. Četudi smo vse to že omenili, si vseeno oglejmo še njeno razlago. 

Paulova mreža vsebuje premisi, kot sta: 1. mišljenje je v človeški naravi 

(mišljenje prevladuje v vseh vidikih človeškega življenja); 2. čeprav je za človeka 

naravno misliti, pa ni naravno, da misli kakovostno (močan vpliv na človeško 

naravo imajo predsodki, nevednost, miti, slepila, samozaslepitve itd.). Iz teh 

premis sledi sklep (3): Zato moramo biti zmožni poseči v mišljenje, ga analizirati, 

oceniti in ga, kjer je mogoče, izboljšati (Elder 2010, 2). 

 

Paul v članku Poučevanje kritičnega mišljenja v krepkem smislu izhaja zlasti iz 

druge premise zgornjega argumenta, pri čemer naniza devet teoretičnih opor, ki bi 

jih lahko razdelili v dve veliki množici. Tako bi dobili naslednjo shemo: 

 

Človek je bitje (1) interesov in (2) družbenih okvirjev (svetovnih nazorov). 

 

                                                 
170 Elder, Linda: Richard W. Paul: A Biographical Sketch (september, 2010). Website of 

The Foundation for Critical Thinking: 

http://www.criticalthinking.org/ABOUT/Fellow_Richard_Paul.cfm (28. 10. 2015). 

http://www.criticalthinking.org/ABOUT/Fellow_Richard_Paul.cfm
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Ad 1) Ljudje smo bitja interesov in projektov. Glede na to oblikujemo tudi misli. 

Ker se naši projekti in interesi nekoliko razlikujejo, se razlikujejo tudi naša 

sklepanja (Paul 2008, 70). 

 

Ad 2) Sklepanje je odsev nekega sistema (svetovnega nazora) oziroma ta sistem 

predpostavlja. Odsev so zato tudi vprašanja in problemi, ki si jih postavljamo. 

Prav tako so odsev trditve o dejstvih, ki se medsebojno podpirajo, tako da je težko 

izpostaviti eno samo trditev in jo ovreči. Celo, ko že kritično analiziramo in 

vrednotimo za nas pomembne argumente (elemente trdnega jedra), počnemo to v 

konceptualnih okvirjih svetovnih nazorov. Še vedno so lahko pojmi, uporabljeni v 

argumentaciji, odsev svetovnega nazora. Nadalje se zaradi vpetosti v svetovni 

nazor naše mišljenje in dejansko vedênje razlikujeta (prav tam, 70–72).  

 

Na tej točki smo lahko še natančnejši. Linda Elder omenja, da si je Paul 

prizadeval identificirati elemente mišljenja, ki so prisotni prav v vsakem 

razmišljanju. Gre za idejo, da je sleherno mišljenje sestavljeno iz osmih delov 

(elementov): (1) namena (cilj, funkcija); (2) ključnega vprašanja (sporno 

vprašanje, problem); (3) informacij (dejstva, dokazi, opažanja, izkustva, razlogi); 

(4) interpretacije in sklepanja (sklepi, rešitve); (5) pojmov (teorije, definicije, 

zakoni, načela, modeli); (6) podmen (predpostavke, aksiomi, samoumevnosti); (7) 

implikacij in posledic (kar logično sledi, učinki); (8) zornega kota (okvir 

mišljenja, perspektiva, orientacija, svetovni nazor). Glede na to mišljenje ustvarja 

namene, zastavlja vprašanja, uporablja informacije, izkorišča pojme, izvaja 

sklepe, kreira podmene, proizvaja implikacije in uteleša zorni kot (Elder 2010, 3).  

 

V knjigi Kritično mišljenje: orodja za prevzemanje nadzora nad lastnim učenjem 

in življenjem so ti elementi mišljenja predstavljeni takole: 
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Tabela 6 

Elementi mišljenja 

Egocentrična logika Razumno mišljenje 

Namen:  

Izpolniti sebične interese na račun 

pravic, potreb in želja drugih ter doseči 

samopotrditev. 

 

Interpretacija in sklepanje: 

Egocentrične osebe nenehno prihajajo 

do sklepov, ki služijo sebičnim koristim 

ali samopotrjevanju.  

 

Ključno vprašanje: 

Kako doseči, kar hočem, in se izogniti 

kakršnikoli temeljiti spremembi samega 

sebe? 

Podmene: 

Zasesti moram takšen položaj v svetu, 

da bom dobil, kar hočem in se pri tem 

izognil temeljiti spremembi samega 

sebe.  

 

Temeljni pojmi: 

Pojmi zasledovanja sebičnih koristi in 

samopotrjevanja na račun drugih. 

 

Implikacije in posledice: 

Z natančnim zasledovanjem lastnih 

želja, dobim, kar hočem, ne da bi se pri 

tem temeljito spremenil. 

 

Zorni kot: 

Videnje samega sebe kot centra sveta in 

vsega drugega kot sredstva za 

doseganje tega, kar želim. 

 

Informacije:  

Zbiranje informacij in znanj, ki 

egocentričnim ljudem omogočajo 

dobiti, kar želijo, ne da bi se pri tem 

spremenili.  

Namen:  

Razviti sposobnosti razumnega 

premisleka in živeti življenje, v 

katerem spoštujemo pravice in potrebe 

drugih. 

Interpretacija in sklepanje: 

Razumne sodbe o drugih ljudeh in 

stvareh, kar omogoča živeti razumno 

življenje in razvijanje zmožnosti za 

takšno življenje.  

Ključno vprašanje: 

Kako najbolje oblikovati samega sebe v 

nesebično osebo in živeti izpolnjeno in 

moralno življenje? 

Podmene: 

Možno in zelo zaželeno je živeti tako, 

da se nenehoma plemenitimo, da 

imamo moralno integriteto.  

 

 

Temeljni pojmi: 

Pojem življenja v nenehnem 

izboljševanju sebe in spoštovanja 

pravic in potreb drugih. 

Implikacije in posledice: 

Če bom razumel, kako in kaj ter pri tem 

spoštoval pravice in potrebe drugih, 

bom živel srečno, izpolnjeno in 

ustvarjalno. 

Zorni kot: 

Živeti je mogoče egocentrično ali 

neegocentrično. Ideal razumnega 

življenja je praktičen, realističen in 

močan. 

Informacije:  

Spoznanje, ki ljudem omogoča živeti 

razumno.  

 

(Paul & Elder 2001, 214–222) 
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Medsebojna odvisnost elementov mišljenja v dani konkretni situaciji ali v danem 

družbenem kontekstu je razložena takole: »Kadarkoli razmišljate, počnete to v 

določenih okoliščinah, pri tem izpeljujete sklepe (ki imajo nekatere implikacije in 

posledice), utemeljene na razlogih ali informacijah (in podmenah), hkrati 

uporabljate določene pojme, poskušate rešiti kakšno vprašanje (ali problem) z 

določenim namenom, v okviru vašega zornega kota.« (Paul & Elder 2001, 53)  

 

Ker je vsako mišljenje posredovano z zornim kotom (svetovnim nazorom ali 

družbenim kontekstom), ta pa je pogosto, če ne večinoma nepremišljen 

(implicitno dan), hkrati pa so elementi mišljenja medsebojno povezani,171 kar 

pomeni – kot poudarja Elderjeva – da se medsebojno določajo (Elder 2010, 3), da 

torej tudi svetovni nazor (kot eden izmed elementov mišljenja) določa vse druge 

elemente (namen, vprašanja, razumevanje informacij itd.), je iz tega mogoče 

izpeljati naloge kritičnega mišljenja. V članku Poučevanje kritičnega mišljenja v 

krepkem smislu to izgleda takole: 

 

– Prepoznati moramo, kako interesi in projekti (ki so del našega svetovnega 

nazora) vplivajo na naše mišljenje. Prav tako se moramo zavedati narave tega, 

čemur smo predani. Tukaj lahko uvedemo konkurenčen interes in z njim 

konkurenčno stališče, ki temelji na tem interesu. Prav tako lahko iz interesov 

izpeljemo domneve in oblikujemo nasprotne domneve, pri čemer obe vrsti 

domnev izpostavimo kritiki. Nadalje moramo prepoznati protislovje med 

mišljenjem in dejanskim vedenjem ter postati v tem pomenu dosledni (bolj 

enotni). S prepoznanjem interesov lahko torej pokažemo na neskladje med tem, 

kar ljudje govorijo, in kar delajo (kako se vêdejo). 

 

– Naučiti se moramo osvetljevati množico prepričanj, domnev in sklepanj, ki jih 

imamo zaradi vpetosti v svetovni nazor, in to s stališča (svetovnega nazora), ki je 

našemu nasprotno. Tukaj se lahko posvetimo še razumevanju posameznih 

                                                 
171 Namen vpliva na način, kako zastavljamo vprašanja, to vpliva na informacije, ki jih zbiramo, 

zbrane informacije vplivajo na način, kako jih interpretiramo, način interpretacije vpliva na 

konceptualizacijo informacij, ta vpliva na podmene, ki nadalje učinkujejo na implikacije, ki sledijo 

iz našega razmišljanja, ki znova učinkujejo na način, kako vidimo stvari, se pravi na naš zorni kot 

(stališče, svetovni nazor) (Paul & Elder 2001, 59). 
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korakov kritike, razumevanju ugovorov, ugotavljanju, katere korake bomo še 

morali narediti pri spoznavanju šibkih in močnih strani sklepanja. Nato moramo 

prepoznati, kako svetovni nazor oblikuje množico stavkov o dejstvih, kako so 

stavki med sabo povezani, kako podpirajo drug drugega (tvorijo nek vseobsežen 

sistem) in kako verjeten utegne biti posamezen stavek o nekem dejstvu. Tukaj 

lahko ugotavljamo tudi, kako težko je neko posamezno trditev neposredno 

dokazati, ko jo izoliramo. Prav tako moramo prepoznati, kako svetovni nazor 

oblikuje vprašanja, ki si jih zastavljamo. In naprej, podvomiti velja v številne 

pojme (v njihovo rabo), v kolikor so odsev danega svetovnega nazora. Končno, 

prepoznati moramo protislovje med tem, kar mislimo, da smo (glede na svetovni 

nazor) in tem, kaj dejansko počnemo (Paul 2008, 70–72). 

 

1.2.3 Ideološka vpetost Paulovega govora o kritičnem 

mišljenju 
 

Paulov govor o kritičnem mišljenju ali o vzgoji za kritično mišljenje je mogoče 

razumeti v najboljši razsvetljenski tradiciji. Mogoče ga je navezati na Kanta, 

Russella in druge. Zlahka se je torej mogoče prenagliti in zapasti v zmoto. Avtorju 

te naloge se je to vsekakor zgodilo, kar dokazujejo zgoraj navedeni prevodi 

Paulovih tekstov v slovenščino, spremni tekst k tem prevodom in občasno 

sklicevanje na Paulove ideje v člankih o kritičnem mišljenju. Naj ostane teoretsko 

vprašanje, kako je mogoče biti tako slep, in hkrati vprašanje, kako je mogoče 

govor, ki ima vse razsvetljenske značilnosti, postaviti v službo ekonomske 

uspešnosti, za zdaj še odprto. V tem podpoglavju si natančneje oglejmo, kako je to 

storil Paul in kakšna je njegova dejanska pozicija. 

 

Zgoraj smo že nakazali, da je ves Paulov govor o kritičnem mišljenju v krepkem 

(širokem) smislu in ves trud okoli uvajanja sprememb v izobraževanje podrejen 

zunanjimu (eksternemu) dejavniku, tj. gospodarski uspešnosti ZDA. Po njegovem 

je namreč treba kritično mišljenje v izobraževanju postaviti v službo vse hitreje 

spreminjajočega se gospodarstva v svetu. Paulova teorija kritičnega mišljenja, kot 

smo videli, resda stavi na spremembo načina razmišljanja, na ozaveščanje 

miselnih procesov ali na spremembo uma (zavesti), toda um moramo spremeniti, 
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ker ne moremo zaustaviti vse hitrejšega spreminjanja sveta. Prihajajoče generacije 

moramo po njegovem pripraviti na hitro spreminjajoči se svet. Ustvariti moramo 

svojo drugo umno naravo: »Delovati moramo znotraj človeške nagnjenosti k 

navajenosti in se naučiti, kako oblikovati naše ume za kakovostno, povsem 

drugačno vrsto navajenosti: navajenost ne le, da se spreminjamo, temveč da 

nenehno pričakujemo spremembo.« (Paul 1995, XI)  

 

Paul na tej točki svojo teorijo uma ki smo jo predstavili zgoraj, pripoji k 

značilnemu libertarno-ekonomskem besednjaku. Domnevno naravno nagnjenost 

uma k spokojnosti in duševnemu miru obravnava kot oviro, kot verige 

platonskega ujetnika v votlini, ki posameznika zadržujejo v danih okvirih prav 

tedaj, ko bi se moral temeljito spremeniti in intelektualno izboljšati. Toda 

izboljšanja uma (ali miselnih navad) ne misli v luči iskanja resnice in dobrega ali 

kantovskega razsvetljenskega idela, temveč v luči podjetnosti. Ko ocenjuje 

spremenjene pogoje življenja znova hvali nujnost spremembe (ali te spremembe 

vsaj ne kritizira), hkrati pa kritizira vztrajanje pri statusu quo, ki mu očitno 

pomeni vsakršno zavračanje vse hitrejših sprememb v svetu. Spremembe pri tem 

sprejema kot samoumevne (prav nič v duhu kritičnega misleca), za nameček pa s 

spremembami ne misli drugega kot družbeno-ekonomske spremembe, ki so 

posledice globalizacije v 20. in 21. stoletju.  

 

Vse hitrejše spremembe in vedno večja zapletenost sveta po Paulu vsekakor 

pomenita konec za tradicionalne metode poučevanja in učenja. Na tej točki navaja 

ameriškega ekonomista Roberta Heilbronerja172, ki je kapitalizem opredelil kot 

globalno silo, prinašajočo »kalejdoskopsko spremenljivost« in »hudournik tržno 

vodenih sprememb«. Kajti, »karkoli že je kapitalizem, gre za družbeni red v 

nenehnem spreminjanju; še več, zdi se, da ima to spreminjanje usmeritev, 

temeljno načelo gibanja, logiko […], ki je logika kreativnega rušenja, 

nepredvidljivega nadomeščanja enega procesa ali proizvoda z drugim v naročju 

strašanske podjetnosti.« (Heilbroner 1992, 20; nav. po Paul 1995, 4) 

 

                                                 
172 Heilbroner, Robert (1992). Twenty-First Century Capitalism. Ontario. House of Anansi Press, 

Limited, Concord.  
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Heilbroner verjame, da bo 21. stoletje opredeljeval niz sporov med različnimi 

oblikami kapitalizma. Posledica teh sporov bo nered svetovnih razsežnosti, nered 

kot posledica tržnih mehanizmov, ki sledijo lastni logiki. Problem negativnih 

učinkov prostega trga bo treba nekako rešiti, to pa zahteva voditelje, ki bodo znali 

kompleksno razmišljati in reševati zapletena vprašanja sodobnega sveta. Paul to 

privzame. 

 

Heilbroner navede naslednje probleme svetovnih razsežnosti: 

 

»Pretirana sečnja gozdov, iztrebljanje rib s prekomernim ribolovom, prevelika 

poraba goriv, … nejasni upi, ko gre za investicije in tehnologijo; neenaka 

porazdelitev dohodkov; nestanovitnost kreditov; nagnjenje k monopolom, 

čezmerna regulacija; spodrivanje dela zaradi tehnologije in tehnološka spodbuda h 

kartelizaciji; nagnjenje uspešnih ekonomij k inflaciji in nagnjenje neuspešnih k 

depresiji; nihanje med optimizmom in pesimizmom, približevanje ekološkim 

mejam, mednarodna težnja kapitala k premagovanju obrambnih sil posameznih 

vlad.« (Heilbroner 1992, 104; nav. po Paul 1995, 12) 

 

Heilbroner vidi možnost za rešitev nanizanih problemov v oblikovanju močne 

vlade (države), ki se edina lahko zoperstavi ekonomski sferi. Nerešena vprašanja, 

ki se zastavljajo, so potemtakem: »Kdo ali kaj bo vodil vlade pri racionalnem 

odločanju, ki bo dolgoročno v interesu javnosti? Kje bomo našli takšne nove 

voditelje? Kako bomo vzgojili volilno telo nove vrste? Če se namreč volilno telo 

v različnih državah ne bo naučilo kritično misliti o velikih in neugodnih 

vprašanjih, ki zadevajo okolje, ekonomijo, zdravstvo, prenaseljenost, bodo vladne 

politike zelo verjetno usmerjale majhne skupine, katerih kratkoročni interesi bodo 

zlahka prevladali nad dolgoročnejšim javnim dobrim. […] Ključno vprašanje se 

tako glasi: Ali bomo razvili zmožnosti mišljenja in intelektualne lastnosti naših 

državljanov na raven, ki bo zadoščala za preživetje?« (Paul 1995, 12) 

 

Z vidika politične filozofije (in ekonomije) bi lahko rekli, da je Paulovo 

pojmovanje kritičnega mišljenja vpeto v levoliberalen način mišljenja in ne 
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neoliberalen. Toda to je nemara preveč dobronamerna ocena, saj Paul zahtevo po 

nujnosti kritičnega mišljenja poveže tudi z govorom o človeškem kapitalu. V tem 

oziru navaja Lauro Tyson, Roberta Reicha, Lesterja Thurowa in Edwarda 

Deminga, ki kritično mišljenje zelo očitno postavljajo v službo gospodarske rasti 

nacionalne države. Oglejmo si nekaj njihovih misli, kot jih navaja Richard Paul, s 

čimer bomo lažje ocenili nivo njegovega liberalizma.  

 

Laura Tyson ocenjuje, da je večina Američanov obsojena na dela z nizkimi 

dohodki. Če bi hoteli to spremeniti, je po njenem treba spremeniti načine 

organiziranja dela in nadgraditi veščine zaposlenih. Rečeno drugače, delavci 

morajo v sodobnem času znati še kaj več, kot pisati, brati in računati. Naučiti se 

morajo presojati in odločati, namesto da samo ubogajo ukaze. S tem izginjajo 

nivoji menedžmenta, saj privzemajo visoko usposobljeni delavci nase številne 

naloge, ki so jih prej opravljali različni menedžerji: od nadzora nad kakovostjo do 

načrtovanja proizvodnje. Hkrati je naloge, ki so jih nekoč opravljali ducati 

nekvalificiranih delavcev, prevzela peščica kvalificiranih posameznikov. Poleg 

tega sodobni delovni procesi zahtevajo timsko delo zaposlenih, ki nadzirajo 

zapleteno računalniško načrtovano proizvodnjo, popravljajo občutljivo opremo, 

interpretirajo rezultate dela računalnikov itd. (Paul 1995, 4–5). Paul k temu doda 

zgolj to, da se od nove delovne sile ne pričakuje le, da bo presojala in se odločala, 

temveč da bo dobro presojala in prišla do dobro premišljenih odločitev. Od tod 

izpelje, da spremembe v organizaciji dela zahtevajo ustrezne (vzporedne) 

spremembe v izobraževanju in hkrati obžaluje, ker je javni šolski sistem v ZDA 

ostal pogreznjen v preteklost, osredotočen na razvijanje veščin nižjega reda, 

medtem ko zahtevnejša delovna opravila zahtevajo jezik višjega reda: 

matematiko, znanost in temu primernost zmožnost sklepanja (prav tam, 5).  

 

Skratka, gospodarske okoliščine zahtevajo temeljito reformo šolstva. In zakaj? 

Paul odgovarja takole: »Naši učenci zaslužijo vsaj priložnost za uspešno 

tekmovanje, da so lahko kos izzivom sodobnosti. Rekonstrukcija in prilagoditev 

poslovnega ter izobraževalnega sistema, ki bo naučil tako naše poslovneže kot 

tudi učitelje in upravljalce, kako ustvariti delovna mesta in učilnice višjega reda 
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[…], je naš prvi in največji izziv. Toda danes se na vseh nivojih kaže, da nismo 

opravili tega izpita, s tem smo izdali naše učence in delavce ter ogrozili svojo 

prihodnost. Kar manjka, je pristen občutek za posledice pospešenih sprememb in 

skupna javna vizija, da je temeljna sprememba nujna. Mnogi vodilni ekonomisti 

se borijo za to, da bi ustvarili nov referenčni okvir, znotraj katerega bi se lahko 

podredili novim imperativom.« (prav tam, 5) 

 

Paul retoriko človeškega kapitala samo še zaostri, ko navaja pesimistično vizijo 

Roberta Reicha, ki ponavlja, da živimo v času temeljnih družbenih sprememb. V 

prihodnosti – tako meni Reich – ne bo več nacionalnih proizvodov ali tehnologij, 

kakor tudi ne nacionalnih ekonomij. Edino bogastvo, ki bo preostalo narodom, 

bodo veščine njihovih državljanov. V spremenjenih, negotovih, skrajno 

tekmovalnih in nejasnih okoliščinah globalne ekonomije, kjer rešitve niso in ne 

bodo poznane vnaprej, bo imela največjo vrednost zmožnost učinkovite in 

kreativne rabe znanja. Edina resnična prednost v tem tekmovalnem okolju se 

skriva v veščinah prepoznavanja in reševanja novih vprašanj in problemov in le 

tako bodo delavci v prihodnje lahko dodali vrednost v produkcijskem procesu 

(prav tam, 6). To pa za bodoče delavce pomeni prevzemanje pobude in 

odgovornosti za nenehno izboljševanje produkcije in učinkovitosti na vseh nivojih 

od prodaje do menedžmenta. Država bo lahko ohranila delovna mesta le, če bo 

delovna sila pripravljena na kooperacijo z menedžmentom in bo prevzela 

odgovornost za povečanje produkcije in učinkovitosti (prav tam, 7).  

 

Zgolj posest kapitala – Paul se še vedno strinja z Reichom – ne bo več vir 

narodnega bogastva, ker bo tudi ameriški kapital, kakor vsak kapital, investiran v 

države, kjer delovna sila proizvede najvišje dobičke. Profit bo izhajal iz uspešnega 

reševanja vse kompleksnejših problemov, pri čemer bo obvladovanje vsake nove 

naloge terjalo novo učenje, kar bo delavce usposobilo za reševanje naslednjih še 

neznanih problemov, s tem se bo oblikovalo premoženje veščin in izkušenj, 

ustvarjala se bodo nova in številnejša delovna mesta in končno bogastvo naroda 

(prav tam).  
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Paul torej meni, da se bo s podreditvijo kritičnega mišljenja novim izzivom, pred 

katerim stoji narodno gospodarstvo in obča blaginja, ustvarila spirala razvoja. Še 

več, podreditev kritičnega mišljenja gospodarski rasti in produkciji dobro plačanih 

delovnih mest postane v tej opciji nujni pogoj blaginje (narodnega bogastva). Ni 

torej čudno, da Paul na tej točki navede štiri elemente (splošne sposobnosti) 

kritičnega mišljenja, ki jih bodo po Reichu morali usvojiti dobro plačani delavci. 

Ti elementi so: abstrakcija (ali odkrivanje vzorcev in pomenov; iskanje novih 

načinov reprezentacije realnosti), sistemsko mišljenje (ali mišljenje v sistemskih 

okvirjih o tem, kako je nek problem nastal in kako je povezan z drugimi problemi; 

spoznavanje povsem novih terenov in iskanje bližnjic), eksperimentiranje oziroma 

testiranje (ali presoja in interpretacija novih idej; raziskovanje stvarnosti z 

različnih zornih kotov) in sodelovanje (ali skupinsko učenje, sprejemanje kritike, 

pojasnjevanje) (prav tam, 8). Takšne kritično razmišljajoče delavce Reich imenuje 

simbolni analitiki in Paul tudi to prevzame. Naloga tečajev kritičnega mišljenja 

tako postane produkcija simbolnih analitikov.  

 

Paul nato logiko človeškega kapitala in produkcijo simbolnih analitikov umesti v 

kontekst globalne bitke med dvema vrstam kapitalizma: komunitarističnim in 

individualističnim. Pri tem se poleg Heilbronerja (glej zgoraj) skliče še na Lesterja 

Thurowa, po katerem komunitaristični kapitalizem, značilen za Nemčijo in 

Japonsko, zmaguje nad individualističnim kapitalizmom v ZDA in Britaniji (prav 

tam, 9). V kolikšni meri je to resnično, je seveda vprašanje, vendar nas tukaj 

zanima nekaj drugega: vloga logike okvirjev (družbenega konteksta), ki jo Paul 

uvede v svojo razpravo o kritičnem mišljenju v krepkem smislu. Očiten namreč 

postane vir njegovega ukvarjanja z družbenim kontekstom, v katerega je ujeta 

misel. Očitna pa postane tudi funkcija Paulovega razumevanja kritičnega 

mišljenja. Naloga slednjega je premakniti zavest k sprejemanju in formiranju 

komunitarističnega kapitalizma.   

 

Thurow v knjigi Glava glavi (Head to Head) pravi takole:  
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»Japonska in Nemčija sta državi, ki sta prekosili Ameriko v mednarodni trgovini, 

čeprav nimata boljše vlade ali bolj motiviranih posameznikov. Gre za državi, ki 

sta poznani po skrbni organizaciji timov, sestavljenih iz delavcev in menedžerjev, 

ki vključujejo dobavitelje in stranke, vladne predstavnike in gospodarstvenike. 

[…] Nasprotno ameriška mitologija povzdiguje izključno posameznika – 

osamljenega jezdeca ali Rambota. […] Zgodovina je nastlana s propadlimi 

državami, katerih mitologije so bile pomembnejše od realnosti.« (Thurow, 298; 

nav. po Paul 1995, 10) 

 

Skratka, Paul kliče k preoblikovanju ameriškega globalnega pogleda oziroma 

okvira mišljenja (svetovnega nazora). Naloga kritičnega mišljenja je prepoznati 

zastarelost nekaterih najbolj tradicionalnih domnev in premik k novemu pogledu 

na svet. Treba je opraviti nič manj kot temeljni intelektualni paradigmatski 

preskok, treba je prepričati izobraževalce, starše in nasploh državljane ZDA, da 

prihaja novo ekonomsko obdobje, zaradi katerega je učenje kritičnega mišljenja v 

nacionalnem interesu (prav tam, 10). Treba je prepoznati in izkoreniniti globoko 

vsajene nekritične, egocentrične in sociocentrične miselne navade, s katerimi 

Američani interpretirajo in obdelujejo svoje izkustvo. S pomočjo kritičnega 

mišljenja je zaradi vse hitrejšega spreminjanja sveta treba premakniti in zlomiti 

dane okvire mišljenja, treba je spremeniti svoj um (kot smo videli zgoraj) in 

namesto osamljenih jezdecev zagotoviti množično produkcijo simbolnih 

analitikov. Kritično mišljenje je s tem podrejeno povečevanju človeškega kapitala, 

kar bo posestnikom tega kapitala, ker bodo sposobni proizvajati višjo dodano 

vrednost, zagotavljalo višje dohodke. 

 

V tem kontekstu je simptomatično tudi Paulovo sklicevanje na W. Edwardsa 

Deminga, ki je na Japonskem po II. svetovni vojni uvedel nov sistem produkcije, 

v katerem so delavci in menedžerji začeli sodelovati in uporabljati kritično 

refleksijo v imenu višje produkcije. Deming je od vseh menedžerjev zahteval 

poglobljeno znanje o sistemu in procesu dela, o vzrokih za variacije v kakovosti 

proizvodov, poleg tega pa še znanja iz psihologije in epistemologije. S temi znanji 
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so na Japonskem spodbujali zaposlene k sodelovanju in h kritiki zaradi izboljšanja 

produkcijskega procesa (Paul 1995, 10–11). 

 

Povzemimo. Nujnost paradimatskega premika implicira kultiviranje kritičnega 

mišljenja celotne delovne sile od menedžerjev do zadnjega delavca v vseh 

gospodarskih panogah in na vseh nivojih izobraževanja, hkrati je, kot smo videli, 

ta premik po Paulu težavno opraviti (vsaj v ZDA), ker nasprotuje tradicionalnim 

miselnim okvirjem, to je v socializaciji pridobljenim in trdno vsajenim domnevam 

o poslovanju in vodenju (svetovnemu nazoru). Od tod sledi Paulova zahteva po 

kritičnem mišljenju v krepkem smislu, ki mu je pripisana zmožnost premagovanja 

egocentričnih in sociocentričnih ideoloških okvirjev, zaradi katerih se ameriški 

delavski razred izčrpava v medsebojnem kulturnem boju, s tem pa izgublja stik z 

vse hitrejšim preoblikovanjem kapitalističnega družbenega reda v globalnem 

merilu. Iz tega izvira tudi zahteva po tretjem valu poučevanja kritičnega mišljenja. 

Uperjen je zoper domnevno nagonsko nagnjenost uma k rutini, miru in 

navajenosti, ki nastopajo kot vzrok egocentrizma in sociocentrizma. Namenjen pa 

je produksiji simbolnih analitikov in vzpostavitvi komunitarističnega kapitalizma, 

tj. družbenega okolja, ki je zanje naravno.  

 

1.3 Priprave na Sieglovo kritiko Richarda Paula 
 

Cilj tretjega razdelka tretjega dela naloge je prebiti se do Sieglove kritike 

Richarda Paula. Toda najprej bomo pokazali, do katere mere se Siegel sploh 

strinja s Paulom. Videli bomo, da se avtorja ujemata v kritiki prvega vala 

poučevanja kritičnega mišljenja oziroma pojmovanja poučevanja kritičnega 

mišljenja v ožjem (šibkem) pomenu. V ta namen si bomo najprej ogledali Ennisov 

razmislek o kritičnem mišljenju in nato Sieglovo kritiko Ennisa. Šele nato se 

bomo lotili tudi Sieglove kritike Paula. Zatem bo sledila natančnejša predstavitev 

Sieglovega pojmovanja kritičnega mišljenja, ki gradi na Schefflerjevi filozofiji 

vzgoje, in končno kritika Sieglovega pojmovanja.   
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1.3.1 Ennisovo pojmovanje kritičnega mišljenja: prva 

opredelitev 
 

John Hoaglund v članku Ennis o pojmu kritičnega mišljenja173 pravi, da se 

sodobna razprava o kritičnem mišljenju in vsa revolucija v poučevanju, ki je 

povezana s tem pojmom, začenja leta 1962 z Ennisovim člankom Pojem 

kritičnega mišljenja174. Toda sam članek po Hoaglundu nikakor ni revolucionaren. 

V času, ko je nastal so že obstajale raziskave različnih vidikov mišljenja: 

asociativnega mišljenja, oblikovanja pojmov, reševanja problemov, ustvarjalnega 

mišljenja – nihče pa se ni lotil raziskovanja področja kritičnega mišljenja 

(Hoaglund 1995, 1). Ennis je s svojo raziskavo potemtakem zgolj poskušal 

zapolniti obstoječo praznino, ali kakor pravi sam: 

 

»Pojem kritičnega mišljenja doslej ni bil deležen temeljitejše pozornosti. Še več, 

na voljo ni nobene novejše, izčrpne in temeljite obravnave tega pojma.« (Ennis 

1962, nav. po: 1995, 5) 

 

Čeravno so, kot nadaljuje Ennis, že tedaj obstajali številni poskusi poučevanja 

kritičnega mišljenja, pa ti niso temeljili na izčrpni in podrobni raziskavi, iz česa je 

sestavljeno presojanje vrednosti posameznih izjav ali odgovorov na zastavljena 

vprašanja (prav tam).  

 

Ennis si je torej leta 1962 zadal nalogo raziskati in razviti pojem kritičnega 

mišljenja opredeljenega kot »pravilno ocenjevanje trditev« (prav tam, 6).175 V ta 

namen je najprej navedel seznam dvanajstih vidikov kritičnega mišljenja, ki 

karakterizirajo presojo kritičnega misleca, nato pa je za večino teh vidikov podal 

                                                 
173 Hoaglund, John: Ennis on the Concept of Critical Thinking (1995). Inquiry: Critical Thinking 

Across the Disciplines. Str. 1–4. Winter 1995, Vol. XV, No. 2.  
174 Ennis, Robert H.: A Concept of Critical Thinking: A Proposed Basis for Research in the 

Teaching and Evaluation of Critical Thinking Ability (1962). Harvard Educational Review. Str. 

81–111. Vol. 32,  

Ponatis v: Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Str. 4–19. Winter 1995, Vol. XV, No. 

2. 
175 Navedeno po prevodu članka: Siegel, Harvey: Tri pojmovanja kritičnega mišljenja (2007). 

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XXXV, 2007, št. 229/230. 

Študentska založba. Ljubljana. Str. 176. (Prevod: Andrej Adam). 
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merila (kriterije), ki jih kritični mislec mora izpolniti, če hoče zadostiti tem 

vidikom. Na koncu je predstavil še analizo teh vidikov s pomočjo treh razsežnosti 

(dimenzij) kritičnega mišljenja: logične, pragmatične in kriterijske.  

 

Oglejmo si omenjeno nekoliko podrobneje. Najprej dvanajst vidikov kritičnega 

mišljenja:   

 

1. Razumevanje pomena izjave. 

2. Presoja o tem, ali se v načinu razmišljanja nahaja kakšna nejasnost 

(dvoumnost). 

3. Presoja o tem, ali si določene izjave med seboj nasprotujejo. 

4. Presoja o tem, ali je sklep nujna posledica. 

5. Presoja o tem, ali je izjava dovolj natančna. 

6. Presoja o tem, ali se z izjavo dejansko aplicira določeno načelo. 

7. Presoja o tem, ali je opazovalni stavek zanesljiv.  

8. Presoja o tem, ali je induktivno sklepanje utemeljeno. 

9. Presoja o tem, ali je bil problem odkrit. 

10. Presoja o tem, ali karkoli nastopa kot domneva. 

11. Presoja o tem, ali je opredelitev (definicija) ustrezna. 

12. Presoja o tem, ali je izjava domnevne avtoritete sprejemljiva (prav tam, 7). 

 

 

Če torej sledimo Ennisu in kritično mišljenje opredelimo kot pravilno ocenjevanje 

trditev, potem zgornji vidiki ne pomenijo nič drugega, kakor seznam točno 

določenih načinov, kako se lahko izognemo zmotam v sklepanju (prav tam, 6). 

Ennis k temu doda, da je iz zgornjega seznama namerno izključena presoja o 

vrednostnih sodbah, kakor tudi druge vrste mišljenja – denimo ustvarjalno 

mišljenje (prav tam, 7). 

 

Seznamu vidikov kritičnega mišljenja sledi analiza le-teh s pomočjo treh 

razsežnosti kritičnega mišljenja. Osnovne razsežnosti so: logična, kriterijska in 

pragmatična. (1) Logična razsežnost pokriva odnose med pomeni besed in 

stavkov. Kompetenten mislec vé, kaj sledi iz pomena kakšne besede ali stavka. 

Vé, kako uporabljati logične operatorje, kot so »vsi«, »noben«, »če … potem«, 

»ali« ipd. Prav tako vé, kaj pomeni, da je neka stvar element razreda stvari itd. 

(prav tam). (2) Kriterijska razsežnost se nanaša na poznavanje meril (kriterijev), s 

katerimi si pomagamo, kadar presojamo posamezne izjave. (3) Pragmatična 
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razsežnost pa se nanaša na osnovni namen presoje. Osnovni namen je namreč 

pomemben dejavnik, ko se odločamo o sprejemljivosti posameznih izjav. Pri 

pragmatični razsežnosti gre poleg tega za priznanje, da je potrebno pred samo 

presojo pretehtati različne dejavnike. Ennis poskuša to pojasniti s primerom 

uporabe statistike. Recimo, da opravljamo eksperiment v izobraževanju, rezultate 

pa interpretiramo s pomočjo statistike. Pragmatična razsežnost kritičnega 

mišljenja bi se tukaj izrazila v vprašanju, kako natančna mora biti statistika pri 

takšnem eksperimentu. Odgovor je seveda odvisen od našega namena: ali se bomo 

na osnovi zbranih informacij odločali o tem, kako naj poučujemo branje ali o tem, 

ali naj obdržimo šolske avtobuse (prav tam, 7–8). 

 

Po teh uvodnih korakih Ennis podrobneje razdela vsako točko s seznama 

kritičnega mišljenja, hkrati pa ji pripiše tudi razsežnost. Vzemimo, na primer, peti 

vidik kritičnega mišljenja, presojo o tem, ali je izjava dovolj natančna. V 

nekaterih okoliščinah je lahko dana izjava preveč nedoločna in si z njo ne moremo 

pomagati. V takšnih okoliščinah je treba izjavo ali zavreči ali jo raziskati, sicer 

njena resničnost ali napačnost ni dovolj tehtna. Ennis to ilustrira z izjavo: 

»Izobraževanje je izginilo iz naših šol.« Izjava je povsem neuporabna, če bi želeli 

na njeni osnovi zasnovati učni načrt ali, če bi se odločali o financiranju šolstva. Če 

je naš namen snovanje učnega načrta ali financiranje šolstva, je potrebno pojasniti 

termine »izobraževanje« in »izginiti«. Toda po drugi strani, če je ista izjava 

izrečena v deželi, kjer divja vojna, potem je morda povsem smiselna. Ta 

ilustracija kaže, da peti vidik kritičnega mišljenja zahteva premislek o namenu 

govora in presojo, ali je – glede na namen – neka izjava dovolj natančna. To kaže, 

da ima ta vidik kritičnega mišljenja tako pragmatično kot logično razsežnost. 

Logična razsežnost se kaže skozi potrebo, da razumemo, kaj pomenijo posamezne 

izjave, pragmatična pa skozi namen, ki ga imamo (prav tam, 11). 

 

Da bo vse skupaj jasneje, si oglejmo še sedmi Ennisov vidik kritičnega mišljenja, 

to je presojo o tem, ali je opazovalni stavek zanesljiv. V teku let so na tistih 

področjih, kjer je natančnost opazovanj še zlasti pomembna, izdelali niz pravil za 

presojo zanesljivosti opazovalnih stavkov. Pravila kažejo, da je za ta vidik 
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kritičnega mišljenja pomembna predvsem kriterijska razsežnost; čeprav prideta pri 

uporabi (aplikaciji) pravil v danih situacijah do izraza tudi logična in pragmatična 

(prav tam, 12–13).  

 

Ennis v nadaljevanju poda sestavljen seznam pravil iz prava, zgodovine in 

znanosti. 

 

Opazovalni stavki bodo zanesljivejši, če opazovalec:  

– ne bo čustveno vpleten, če bo buden in nezainteresiran;  

– če bo usposobljen za opazovanje danega pojava; 

– če bo imel dobro opremo; 

– če bo imel sloves verodostojnosti; 

– če bo uporabljal natančne postopke (opazovanja, merjenja); 

– če ne bo imel vnaprejšnjih mnenj o tem, kakšni bi morali biti rezultati 

opazovanja.  

 

Opazovalni stavki bodo zanesljivejši, če bodo pogoji opazovanja: 

– opazovalcu dostopni in  

– če bo zagotovljen zadovoljiv medij opazovanja. 

 

Opazovalni stavki bodo zanesljivejši, če bo sam stavek: 

– čim bolj podoben neposrednemu opazovanju; 

– podprt (corroborated); 

– če bo podporo dovoljeval; 

– če bo prihajal iz interesno nepristranskega vira, ki slovi po verodostojnosti. 

Itd. (prav tam, 13).  

  

 

Poglejmo si še, kaj si Ennis obeta od svoje opredelitve in logične analize 

kritičnega mišljenja oziroma njegovih dvanajstih vidikov in treh razsežnosti. V 

osnovi mu gre za to, da bi iz svoje analize izpeljal goriščne točke, na osnovi 

katerih bi kritično mišljenje poučevali in vrednotili. Seznam vidikov in meril 

(kriterijev), ki so dodana k posameznih vidikom, je namreč Ennis uporabil za 

razvoj testov kritičnega mišljena. Enako velja za razsežnosti kritičnega mišljenja. 

Ennis, denimo, opozarja, da se pragmatična in kriterijska razsežnost, v nasprotju z 

logično, okrepi po 16. letu starosti. To sicer ne pomeni, da pred tem nista prisotni, 

vendar pa je, po Ennisu, takšne stvari potrebno upoštevati pri snovanju učnih 

načrtov, pri odločanju o tem, katera metoda poučevanja je najprimernejša; 

vprašanju, ali naj merila (kriterije) kritičnega mišljenja napravimo za eksplicitna 
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ali pa jih pustimo implicitna; ali različne skupine ljudi potrebujejo različne 

pristope itd. (prav tam, 17–18).   

 

1.3.2 Siegelova kritika Ennisove prve opredelitve kritičnega 

mišljenja 
 

John Hoaglund pravi, da se mora vsaka resna razprava o kritičnem mišljenju 

pomuditi pri Ennisovem delu in oceniti njegovo opredelitev tega pojma. Zdi se, da 

se številni drugi avtorji s tem strinjajo. Mnogi namreč postavljajo Ennisovo 

opredelitev celo za svoje izhodišče. Eden izmed njih je gotovo tudi Harvey Siegel 

v Vzgoja razumnosti: razum, kritično mišljenje in vzgoja (Hoaglund 1995; 2).  

 

Siegel se torej strinja s Hoaglundom. Tudi po njegovem »vodijo sledi sodobnega 

zanimanja za ta pojem [pojem kritičnega mišljenja; op. p.] in za njegovo tehtnost 

v izobraževanju do izjemno vplivnega članka ˝Pojem kritičnega mišljenja˝.« 

(Siegel 1988; 5) 

 

Ennisova opredelitev kritičnega mišljenja, kot pravilnega ocenjevanja trditev, se 

po Sieglu »docela osredotoča na zmožnost osebe za pravilno ocenjevanje ali 

ovrednotenje določenih vrst trditev. Po tem stališču oseba kritično misli, če 

poseduje veščine, zmožnosti ali spretnosti (proficiencies), ki so nujne za ustrezno 

ovrednotenje trditev. Izobraževanje za kritično mišljenje tako vsebuje prenos 

potrebnih veščin, zmožnosti ali spretnosti na učence.« (prav tam, 6)  

 

Siegel v bistvu pravi, da Ennisova opredelitev kritičnega mišljenja iz leta 1962 

predpostavlja, da je nekdo kritičen mislec že, če je zmožen pravilne ocene trditev. 

To pojmovanje kritičnega mišljenja Siegel poimenuje pojmovanje »golih veščin« 

– »oseba kritično razmišlja le tedaj, če poseduje veščine, zmožnosti ali spretnosti, 

ki so nujne za pravilno oceno trditev« (prav tam). 

 

Kaj je narobe s pojmovanjem kritičnega mišljenja kot »golih veščin«? Siegel 

odgovarja takole: »Dopušča nam, da imamo za kritičnega misleca nekoga, ki 

nikoli ali le redko kritično razmišlja, in zahteva, da smatramo naše, k širjenju 



229 

 

kritičnega mišljenja usmerjene izobraževalne aktivnosti kot uspešne že, kadar – na 

primer – učenci opravijo preverjanja, namenjena ocenjevanju veščin kritičnega 

mišljenja, čeprav pri običajnem ocenjevanju trditev (to je izven konteksta 

preverjanja) teh veščin nikoli ne uporabljajo. Primerov ljudi, ki ustrezajo temu 

opisu, je seveda veliko – na primer ljudi, ki imajo visoko razvite veščine za 

ocenjevanje trditev, vendar kupujejo avtomobile ali volijo politike na osnovi 

najbolj nekritičnih razlogov. Zdi se torej, da je za kritično mišljenje potrebno še 

kaj več kakor le veščine.« (prav tam) 

 

Vidimo, da je Sieglova kritika Ennisa v glavnem združljiva s Paulovo kritiko 

prvega vala poučevanja kritičnega mišljenja, ki je bil (glej zgoraj) osredotočen na 

neformalno logiko, teorijo argumentacije in veščine sklepanja. Predstavniki tega 

vala so se nagibali in se še nagibajo k analizi argumentov z minimalnim 

upoštevanjem družbenega okolja. 

 

Toda, nadaljuje Siegel, Ennis je kmalu po objavi svojega članka opazil orisano 

težavo. Zato je v novejših delih poskušal razširiti pojmovanje kritičnega mišljenja 

kot »golih veščin«. Veščinam (in dobri presoji) je dodal vrsto stremljenj 

(tendencies), nujnih za kritično mišljenje. Poleg tega je Siegla (v korespondenci) 

opozoril, da je tudi njegov članek iz leta 1962 mogoče brati tako, da se izognemo 

zgornjemu ugovoru. O tej korespondenci piše Siegel v opombi navedenega 

članka: »V analizi kritičnega mišljenja kot pravilnega ocenjevanja trditev se 

Ennisu ni treba zavezati stališču, da je oseba z zmožnostjo pravilnega ocenjevanja 

trditev že kritični mislec. Vse, čemur je zavezan, je (kot zapiše sam) naslednje: 

»Nekdo, ki poseduje zmožnost pravilnega ocenjevanja trditev, ima zmožnost za 

kritično mišljenje.« Po tem branju – in Ennis ga podpira – je njegovo razlago 

kritičnega mišljenja iz leta 1962 napačno interpretirati kot razlago »golih veščin«; 

prej gre namreč za to, da z »golimi veščinami« razložimo zmožnost za kritično 

mišljenje. Ali smo tudi dejansko kritični misleci, tako presega posedovanje 

potrebnih veščin in se nanaša na njihovo uporabo.«  (Siegel 1988; 139; op. 6; 

slov. prev.: 2007; 176)  
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Ennis je skratka nadgradil svoje pojmovanje kritičnega mišljenja in mu dodal 

stremljenja (drže), ki po Paulovi terminologiji sodijo v drugi in tretji val 

kritičnega mišljenja. Temu nadgrajenemu pojmovanju Siegel pravi pojmovanje 

»veščin s stremljenji«. Zanj je značilno, da mora kritični mislec posedovati tako 

veščine (spretnosti), ki so nujne za ustrezno oceno trditev (in dejanj), kakor tudi 

stremljenjea (drže duha), da te spretnosti uporabi pri vsakdanjem ocenjevanju 

trditev (in dejanj) (prav tam).  

 

V čem je torej sploh problem? Ali Ennis ni upošteval kritik ali ni spremenil svoje 

opredelitve kritičnega mišljenja? Ali zaradi kritik ni predlagal, da je mogoče celo 

njegovo opredelitev kritičnega mišljenja iz leta 1962 uskladiti s stremljenji? Če, 

kot pravi Hoaglund, kasnejša opredelitev kritičnega mišljenja pokrije širše 

področje kakor ta, ki smo jo pravkar obravnavali (Hoaglund 1995; 2), ali potem 

ne drži, da je obravnavanje Ennisa kot predstavnika kritičnega mišljenja v ožjem 

smislu neupravičeno? Še več, Ennis v tekstu Vključevanje kritičnega mišljenja v 

učni načrt176 za svojo drugo definicijo celo izrecno pravi, da je podobna 

definicijam, ki sta jih predlagala H. Siegel in R. Paul (Ennis 1997, 2).  

 

1.3.3 Ennisova druga opredelitev kritičnega mišljenja 
 

Preden s Sieglovo pomočjo odgovorimo na ta vprašanja, se znova posvetimo 

Ennisu in si podrobneje oglejmo njegovo drugo opredelitev kritičnega mišljenja, 

ki pravi, da je kritično mišljenje »refleksivno in racionalno mišljenje, usmerjeno v 

odločitev o tem, kaj storiti ali v kaj verjeti.« (Ennis 1985, 45; navedeno po Vec, 

Kompare 2006, str. 19)177  

                                                 
176 Ennis, Robert H.: Incorporating Critical Thinking in the Curriculum: An Introduction to Some 

Basic Issues. Inquiry (1997). V: Critical Thinking Across the Disciplines. Str. 1–9. Spring 1997, 

Vol. XVI, No. 3.  
177 Glej zgoraj. Prav tako glej nekatere druge Ennisove tekste, v katerih se ukvarja z vprašanjem 

opredelitve kritičnega mišljenja: 

– Ennis, Robert H: Critical Thinking: A Streamlined Conception (1991). V: Teaching Philosophy, 

14. Str. 13–16.  

– Ennis, Robert H: Critical Thinking: A Conception of Rational Thinking (1979). V: Philosophy of 

Education: Proceedings of the Thirty-Fifth Annual Meeting of the Philosophy of Education 

Society. Str. 3–30. Edited: J. R. Coombs. Philosophy of Education Society. Bloomington, Illinois. 
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Kaj natanko nova opredelitev pomeni? Ennis sam, v tekstu Taksonomija nagnjenj 

in sposobnosti kritičnega mišljenja,178 opozarja, da poskuša ta opredelitev zajeti 

najbolj občo rabo pojma kritičnega mišljenja. V tem pomenu je kritično mišljenje 

praktična refleksivna dejavnost, katere cilj je razumno prepričanje ali razumno 

delovanje. To pomeni, da v pojmu kritičnega mišljenja nastopa pet ključnih idej: 

praktičnost, refleksivnost, razumnost, prepričanje in delovanje. Druga Ennisova 

opredelitev potemtakem poveže teh pet ključnih idej. Ennis k temu dodaja, da 

nova definicija ne izključuje ustvarjalnega mišljenja, vključuje pa miselne veščine 

višjega reda in dispozicije (nagnjenja), ki jih ni na seznamu veščin (Ennis 1987; 

10). 

  

Nadaljevanje članka Taksonomija nagnjenj in sposobnosti kritičnega mišljenja 

nam razkrije, da miselne veščine višjega reda niso preprosto enakovredne 

kritičnemu mišljenju, res pa je, da kritično mišljenje kot praktična dejavnost 

pokriva večino ali vse te veščine. Ennis se ob pojmu miselnih veščin višjega reda 

(kakor jih zastavlja Bloomova taksonomija) ustavi zato, ker bi utegnili pomisliti, 

da z negovanjem teh veščin že avtomatično razvijamo tudi kritično mišljenje. 

Toda, kot rečeno, zanj miselne veščine višjega reda niso enako kot kritično 

mišljenje. Ennis priznava, da je pojem miselnih veščin višjega reda odigral 

pomembno vlogo v šolskem prostoru. Opomnil nas je, da je potrebno usvojiti še 

kaj več kot zgolj prve tri stopnje Bloomove taksonomije, ki jih Ennis imenuje 

spominjanje (pri nas poznavanje), razumevanje in uporaba (Ennis 1987, 10). Toda 

zoper Bloomovo taksonomijo kot možno konceptualizacijo miselnih veščin 

višjega reda – kot so analiza, sinteza in vrednotenje (presoja) – navede dva 

temeljna ugovora.  

 

(1) Bloomova taksonomija ne ponuja dobrega vodstva, če so analiza, sinteza in 

vrednotenje (presoja) razumljeni kot skupina višjih kognitivnih ciljev, ki naj jih 

razvijamo v šolah. Tako postavljene miselne veščine višjega reda so namreč vse 

preveč ohlapne. Ennis to pokaže na večpomenskosti pojma analize: »Analiza 

                                                 
178 Ennis, Robert H.: A Taxonomy of Critical Thinking Disposition and Abilities (1987). V: 

Teaching Thinking Skills: Theory and Practice. Str. 9–26. Edited: Joan Boykoff Baron & Robert J. 

Sternberg. W. H. Freeman and Company. 
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kemijske spojine, analiza argumenta, analiza nasprotnikovih slabosti v košarki, 

analiza besede in analiza političnega položaja v Južni Afriki se zdijo tako različne 

dejavnosti, da se moramo vprašati, kaj natanko naj bi poučevali pod etiketo 

˝analize˝.« (prav tam, 11) 

 

(2) K Bloomovi taksonomiji niso dodana merila (kriteriji) za presojo, ali se neka 

dejavnost (analize, sinteze, vrednotenja) pravilno izvaja. Če hočemo poučevati 

miselne veščine višjega reda, potrebujemo merila takšne presoje (prav tam).  

 

Ennis torej zavrača uporabnost Bloomove taksonomije kot izhodišča za razvijanje 

miselnih veščin višjega reda. Po njegovem je bolje uporabljati pojem kritičnega 

mišljenja, kot ga je opredelil sam (glej zgoraj njegovo drugo opredelitev), pri 

čemer je ta pojem mogoče razčleniti na množico dispozicij (nagnjenj) za kritično 

mišljenje, na tri osnovna področja sposobnosti za kritično mišljenje ter na 

področje strateških in taktičnih zmožnosti za uporabo kritičnega mišljenja. V 

nadaljevanju bomo tabelo179, čeprav je obsežna, podali v celoti. To nam bo 

namreč omogočilo objektivnejšo oceno Sieglove kritike Ennisove opredelitve 

kritičnega mišljenja.  

 

Tabela 7 

 

Tabela: Cilji za učni načrt kritičnega mišljenja 

 

»I. Delovna opredelitev: Kritično mišljenje je refleksivno, racionalno mišljenje, ki 

je usmerjeno v odločitev o tem, kaj storiti ali v kaj verjeti. 

 

II. Takó opredeljeno kritično mišljenje vsebuje nagnjenja (dispositions) in 

sposobnosti (abilities). 

Nagnjenja (dispositions) 

 

1. Prizadevaj si, da bosta teza ali vprašanje jasno izražena. 

2. Prizadevaj si za razloge. 

3. Poskušaj biti dobro obveščen. 

4. Uporabljaj in navajaj verodostojne vire.  

                                                 
179 Primerjaj tabelo z novejšim tekstom objavljenim na internetu: Ennis, Robert H.: An Outline of 

Goals for a Critical Thinking Curriculum and Its Assessment 1; 

http://faculty.ed.uiuc.edu/rhennis/outlinegoalsctcurassess3.html (12. 08. 2008). 

 

http://faculty.ed.uiuc.edu/rhennis/outlinegoalsctcurassess3.html
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5. Upoštevaj vse okoliščine. 

6. Poskušaj se držati tega, kar je bistveno. 

7. V mislih ohrani izvirno in/ali temeljno zadevo. 

8. Išči alternative. 

9. Bodi nepristranski: 

a) Resno razmisli o stališčih, ki so drugačna od tvojega (dialoško 

mišljenje). 

b) Sklepaj na osnovi premis, s katerimi se ne strinjaš, in pri tem ne 

dopusti, da bi te nestrinjanje motilo pri sklepanju. 

c) Kadar so razlogi in dokazi nezadostni, zadrži sodbo.  

10. Zavzemi stališče (in ga spremeni), kadar so razlogi in dokazi za to 

zadostni. 

11. Prizadevaj si za tolikšno natančnost, kot jo dopušča predmet. 

12. Dele kompleksne celote obravnavaj na metodičen način. 

13. Uporabljaj svoje sposobnosti kritičnega razmišljanja. 

14. Bodi občutljiv za čustva, nivo znanja in stopnjo rafiniranosti pri drugih. 

 

A. Sposobnosti (abilities) 

 

1. Usmerjenost na vprašanje: 

a) identifikacija ali oblikovanje vprašanja; 

b) identifikacija ali oblikovanje meril za presojo možnih odgovorov;  

c) zavedanje okoliščin.   

 

2. Analiza argumentov: 

a) identifikacija sklepov; 

b) identifikacija navedenih razlogov; 

c) identifikacija nenavedenih razlogov; 

d) prepoznanje podobnosti in razlik; 

e) identifikacija in postopanje z nebistvenimi rečmi; 

f) prepoznanje strukture argumenta; 

g) povzemanje. 

 

3. Zastavljanje kritičnih vprašanj in/ali vprašanj, ki zahtevajo pojasnitev ter 

odgovarjanje nanje. Na primer: 

a) Zakaj? 

b) Kaj je bistveno? 

c) Kaj misliš z ______? 

d) Kakšen bi bil primer? 

e) Kaj ne bi bil primer (čeprav bi bil blizu)? 

f) Kako se to nanaša na naš primer (opiši nasproten primer)? 

g) Ali to kaj spremeni? 

h) Kakšna so dejstva? 

i) Ali je to, kar praviš: »________«? 

j) Ali bi o tem povedal še kaj več? 

4. Presojanje verodostojnosti vira: 

a) strokovno znanje; 

b) odsotnost navzkrižja interesov; 
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c) soglasje med viri; 

d) ugled; 

e) uporaba uveljavljenih postopkov; 

f) poznano tveganje za ugled; 

g) sposobnost za podajanje razlogov; 

h) skrbnost. 

 

5. Opazovanje in presoja poročil opazovanja; merila:  

a) minimalno vmešavanje; 

b) kratek časovni interval med opazovanje in poročilom; 

c) poročanje opazovalca in ne nekoga drugega (tj. nikakršnih 

nepreverjenih govoric); 

d) obča zaželenost zapiskov [posnetkov; op. p.]; […]; 

e) potrjenost; 

f) možnost potrditve; 

g) pogoji dobre dostopnosti; 

h) kompetentna uporaba tehnologije, če tehnologija koristi; 

i) opazovalčevo (in poročevalčevo, če gre za različni osebi) 

zadovoljstvo z merili verodostojnosti (točka B4). 

 

6. Dedukcija in presoja dedukcij: 

a) logika razredov; 

b) pogojna logika;  

c) interpretacija izjav: 

1) dvojna negacija; 

2) nujni in zadostni pogoji; 

3) druge logične besede in fraze: edino, če in edino če, ali, 

nekateri, razen, ne, ne oboje itd.    

 

7. Indukcija in presoja indukcij 

a) Posploševanje: 

1) tipičnost podatkov; 

2) meje v pokrivanju; 

3) vzorčenje. 

b) Izpeljevanje razlagalnih sklepov in hipotez 

1) Tipi razlagalnih sklepov in hipotez: 

a) vzročne trditve; 

b) trditve o prepričanjih in držah ljudi; 

c) interpretacije hotenih namenov avtorjev; 

d) zgodovinske trditve, da so se zgodile določene 

stvari;  

e) predstavljene opredelitve (definicije); 

f) trditve, da je nekaj neizgovorjen razlog ali sklep. 

2) Raziskovanje: 

a) načrtovanje eksperimentov, vključno s planiranjem 

nadzora nad variablami; 

b) iskanje dokazov in protidokazov; 

c) iskanje drugih možnih razlag. 
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3) Merila za dane razumne domneve: 

a) predlagan sklep naj bi razložil dokaze (nujno); 

b) predlagan sklep je sladen z znanimi dejstvi (nujno); 

c) konkurenčni alternativni sklepi so neskladni z 

znanimi dejstvi (nujno); 

d) predlagan sklep se zdi verjeten (zaželeno). 

 

8. Izrekanje moralnih sodb: 

a) dejstva družbenega okolja; 

b) posledice; 

c) prima facie uporaba sprejemljivih načel; 

d) razmislek o alternativah; 

e) usklajevanje, tehtanje in odločanje. 

 

9. Opredeljevanje terminov in presoja opredelitev glede na tri razsežnosti 

a) Oblika: 

1) sinonim; 

2) klasifikacija;  

3) obseg; 

4) ekvivalenten izraz; 

5) operativnost; 

6) primer/brez primera. 

b) Strategija opredeljevanja 

1) Dejanja: 

a) opis  pomena (opisne opredelitve); 

b) dogovoriti se o pomenu (dogovorne opredelitve); 

c) izražanje pozicije ob vprašanju (pozicijske 

opredelitve, ki vključujejo programske in 

prepričevalne definicije). 

2) Identifikacija dvoumij in ravnanje z njimi: 

a) pozornost na kontekst; 

b) možni tipi odgovorov […]. 

c) Vsebina 

 

10. Identifikacija podmen: 

a) neizrečeni razlogi; 

b) nujno potrebne podmene; rekonstrukcija argumenta. 

 

11. Odločanje za delovanje: 

a) opredelitev problema; 

b) izbira meril za presojo možnih rešitev; 

c) oblikovanje alternativnih rešitev; 

d) poskusno odločanje o tem, kaj storiti; 

e) ponovni pregled, upoštevaje vse okoliščine, in odločanje; 

f) nadzor nad izvedbo. 

 

      12. Vzajemno delovanje z drugimi 

            a)   Uporaba in odziv na zmote, vključno z: 
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1) krožnost; 

2) sklicevanje na 

avtoriteto; 

3) sklicevanje na 

splošno 

prakso; 

4) glittering 

term; 

5) name calling; 

6) spolzke 

strmine; 

7) po tem, torej 

zaradi tega; 

8) ne sledi; 

9) proti človeku; 

10) zatrjeni 

konsekvens; 

11) zanikani 

antecedens; 

12) zamenjava; 

13) krožno 

sklepanje; 

14) bodisi – ali; 

15) nejasnost;  

16) ekvivokacija; 

17) slamnati mož; 

18) sklicevanje na 

tradicijo; 

19) argument po 

analogiji; 

20) hipotetično 

vprašanje; 

21) pretirano 

poenostavljanje; 

22) irelevantnost.  

 

b) Logične strategije 

c) Retorične strategije 

d) Argumentacija; predstavitev pozicij, ustno ali pisno: 

1) ciljanje na posebno občinstvo in zavedanje tega; 

2) organizacija (običajni model: poglavitna poanta; 

pojasnitev; razlogi; alternative; poskus zavrnitve 

perspektivnih kritik; povzetek, vključno s ponovitvijo 

poglavitne poante).« (Ennis 1987; 12–15) 

 

 

1.3.4 Sieglova kritika Ennisove druge opredelitve kritičnega 

mišljenja 
 

Siegel se strinja, da Ennisova druga opredelitev kritičnega mišljenja preseže 

težave pojmovanja »golih veščin« in vstopa v obzorje opredelitev, ki združujejo 

veščine ocenjevanja trditev s stremljenji oziroma nagnjenji (dispozicijami), 

mišljenjskimi navadami (habits of mind) in (celo) značajskimi lastnostmi. To 

predstavlja pomemben napredek Ennisove konceptualizacije kritičnega mišljenja. 

Toda po Sieglu ta konceptualizacija kritičnega mišljenja še vedno ni dobra. »Tudi 

v Ennisovem pojmovanju »veščin s stremljenji« namreč ostaja nekaj težav, na 

katere moramo biti pozorni.« (Siegel 1988, 7)  

 

 



237 

 

1.3.4.1 Vprašanje poudarka oziroma podcenjevanja 
 

1. Prvo, na kar opozarja Siegel je vprašanje poudarka oziroma podcenjevanja. 

Ennisov seznam spretnosti je namreč skrajno podroben in izdelan, medtem ko je 

seznam stremljenj (nagnjenj) kratek in neizdelan (prav tam) oziroma podcenjen.  

 

O resničnosti Sieglovega opozorila se lahko prepričamo prav s pomočjo zgornje 

tabele Cilji za učni načrt kritičnega mišljenja (kar je tudi razlog, zakaj smo jo 

navedli v celoti). Tabela vsebuje štirinajst nagnjenj oziroma stremljenj, kot so 

prizadevanje za jasnost, dobra obveščenost, verodostojnost virov, upoštevanje 

okoliščin, prizadevanje za nepristranskost, spodbujanje k rabi kritičnega mišljenja 

itd. Pri tem so ta stremljenja zgolj našteta in to je vse. Temu nato sledi dolg in 

podroben seznam sposobnosti (ali veščin). Tudi nadaljevanje Ennisovega teksta 

Taksonomija nagnjenj in sposobnosti kritičnega mišljenja, kjer najdemo tabelo, je 

glede stremljenj oziroma nagnjenj več kakor skopo. Odlomek, ki se nanaša na 

nagnjenja in je mišljen kot komentar k tabeli, je dolg natanko štiri vrstice; poleg 

tega tudi ni posebno informativen:  

 

»Prvih trinajst naštetih nagnjenj (dispositions) je za kritičnega misleca bistvenih. 

Štirinajsto nagnjenje – bodi občutljiv do drugih – strogo rečeno sicer ni bistveno 

za kritično mišljenje, a je za slehernega kritičnega misleca pomembno. Brez njega 

se kritično mišljenje pogosto izjalovi.« (Ennis 1987; 16) 

 

V nasprotju s tem Ennis sposobnosti (ali veščine, kot bi dejal Siegel) zelo 

podrobno razgrne že v tabeli, za nameček pa jim v omenjenem članku – če tega 

sprejmemo kot primer, ki govori za celoto – posveti še dodatnih devet strani 

razlage (prav tam, 16–24).  

 

Siegel pravi, da takšno ravnanje ni nenavadno. Večji del Ennisovega dolgoletnega 

dela je bil namenjen sposobnostim s seznama; njihovim filozofskim temeljem in 

nestalnostim pri njihovem preverjanju. Glede stremljenj pa je menil, da so itak 

»vključena na seznam spretnosti.« (Ennis 1979, 17. Nav po: Siegel 1988, 8) 
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Sieglova poanta je jasna: »Ennisovo pojmovanje nas tako – namesto do dveh v 

grobem enakih sestavin kritičnega mišljenja, sposobnosti in stremljenj – privede 

do zelo zapletenega seznama sposobnosti, ki mu je priključeno preprosto svarilo 

glede rabe stremljenj. Ennisovo delo zato ni dovolj pozorno na stremljenja k 

uporabljanju sposobnosti (veščin) kritičnega mišljenja in na analizo teh 

stremljenj.« (Siegel 1988, 7)  

 

2. Drugo Sieglovo opozorilo pravi, da Ennis tudi v svojem delu o preverjanju 

kritičnega mišljenja ne posveča pozornosti stremljenjem, temveč se v celoti 

posveča testiranju sposobnosti (prav tam 8). To je problematično, ker je Ennis 

vodilni teoretik na področju preverjanja kritičnega mišljenja.180 

 

3. Pri Ennisu se podcenjevanje stremljenj (ali drž) za kritično mišljenje (ali 

pomanjkanje poudarka na tem pojmu) kaže še v predlogu, da moramo kritično 

mišljenje ali racionalno razmišljanje razumeti kot »četrti R« izobraževanja (Ennis 

1981, 165. Nav. po Siegel 1988, 8).181 Logika Sieglove kritike je tukaj naslednja. 

V izobraževanju poznamo tri osnovna področja veščine ali kompetentnosti. To so 

trije R-ji (branje, pisanje in računanje; reading, ´riting in ´ritmetik). V vzgoji in 

izobraževanju imajo osrednji pomen, ker so pogoj za vse drugo. A po Sieglu 

kritično mišljenje ni preprosto še en veliki R ali še eno področje veščine. Sam ta 

pojem razume kot vodilni ideal vseh naših vzgojno izobraževalnih prizadevanj. 

Če kritično mišljenje postavimo na isto raven z drugimi »R-ji«, pomeni, da ga 

obravnavamo samo kot še eno področje veščine. Na ta način v kombinaciji 

»veščine s stremljenji« zopet izrecno poudarimo zgolj prve. Kasneje bomo videli, 

da je po Sieglu kritično mišljenje »bolje dojeti kot ideal izobraževanja, ki vsebuje 

tako nagnjenja, mišljenjske navade in značajske lastnosti kakor tudi veščine« 

(prav tam). 

                                                 
180 Ennis je dejansko soavtor zelo vplivnih in široko uporabljanih Cornellovih testov kritičnega 

mišljenja (Cornell Critical Thinking Tests) in se ukvarja z razvijanjem nove in najsodobnejše 

generacije tovrstnih testov.  

Primerjaj: Ennis, Robert H.: Problems in Testing Informal Logic / Critical Thinking / Reasoning 

Ability (1984). Informal Logic. Str. 3–9. Št. 1. 
181 Ennis, Robert H.: Rational Thinking and Educational Practice (1981). V: Philosophy and 

Education: Eightieth Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part 1. Str. 

143–83. Ed.: J. F. Soltis. The National Society for the Study of Education. Chicago Illinois.  
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1.3.4.2 Vprašanje nerazvitosti  
 

V okviru razprave o podcenjevanju stremljenj za kritično mišljenje Siegel sicer 

priznava, da si Ennis prizadeva za vključitev nagnjenj (stremljenj) v svoje 

pojmovanje kritičnega mišljenja, vseeno pa stremljenja podcenjuje. Toda Sieglova 

kritika se s tem ne konča. Dejansko ne gre samo za podcenjevanje. Ennisovi 

opredelitvi kritičnega mišljenja kot »razumnega refleksivnega mišljenja, 

usmerjenega v odločanje, kaj storiti in kaj verjeti (glej zgoraj)«, v resnici sploh ne 

uspe zajeti dispozicijske (stremljenjske) narave kritičnega mišljenja. 

 

Citat: »Še vedno je namreč mogoče, da se kot ponavadi razumno in refleksivno 

odločam (in se na tej osnovi tudi odločim), v kaj naj bom prepričan in kako naj 

ravnam, a se potem temu izneverim.« (prav tam, 141) 

 

To pomeni, da problem Ennisovega pojmovanja kritičnega mišljenja ni zgolj 

podcenjevanje ali premajhno poudarjanje določene razsežnosti tega pojma, 

temveč je tudi premalo razvito. Poglejmo, zakaj. 

 

1. Siegel očita Ennisu, da si sploh ne zastavi vprašanja, zakaj bi morali kritični 

misleci posedovati stremljenja? Toda odgovor je pomemben, ker skriva v sebi 

priznavanje vrednosti kritičnega mišljenja. Ennisovo nerazvito pojmovanje tega 

ne konceptualizira, medtem ko popolnoma razvito pojmovanje to nazorno prikaže 

(prav tam, 9).  

 

Ni težko uvideti, zakaj je razlikovanje med nepopolno in popolno razvitim 

pojmovanjem kritičnega mišljenja pomembno. Če namreč priznamo, da je kritično 

mišljenje pomembna vrednota, lahko z večjo gotovostjo upamo, da se ne bomo 

izneverili temu, v kar smo prepričani. Hkrati si tem tlakujemo pot k upravičitvi 

kritičnega mišljenja kot cilja ali ideala vzgoje in izobraževanja, da namreč 

posedovanje stremljenj pomeni posedovanje vrlin, zaradi katerih postane verjetno, 

da bomo storili ali verjeli tisto, do česar smo prišli po razumski poti. S tem dobi 

pojem kritičnega mišljenja pomembno normativno (moralno) razsežnost. Na ta 

način bi lahko vzgojo kritičnega mišljenja dejansko povezali s kantovsko Bildung 
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in Russellovimi prizadevanji. V kritiki Siegla bomo pokazali, da njegovo 

pojmovanje kritičnega mišljenja kot idela vzgoje in izobraževanja vendarle ni 

identično Kantovemu ali Russellovem pojmovanju filozofiranja. Toda to ne 

pomeni, da se ne strinjamo z njegovo kritiko Ennisa. 

 

2. Sieglov drugi ugovor, ki izpostavlja nerazvitost Ennisove opredelitve kritičnega 

mišljenja, izhaja iz prvega in temelji na razliki med kritičnim razmišljanjem in 

kritičnim mislecem. Poanta je v grobem ta, da je za dovršeno pojmovanje 

kritičnega mišljenja premalo podati le merila za ocenjevanje mišljenja; potrebno 

bi bilo podati tudi opis lastnosti osebe, ki kritično misli. Ennis denimo pravi: »Za 

določanje, ali je dani košček mišljenja racionalen, so potrebna merila in moj cilj je 

zagotovitev takšnih meril.« (To je zagotovitev njihove koncepcije.) (Ennis 1979, 

5. Nav. po: Siegel 1988, 9) 

 

Toda Siegel odgovarja, da Ennis sploh ne zagotovi takšnih meril, temveč merila, 

ki so pomešana z opisom lastnosti kritičnih mislecev (prav tam, 9). Poanta 

Sieglove kritike je, da bi morali jasno ločevati med merili za ocenjevanje 

kritičnega mišljenja in opisom lastnosti kritično misleče osebe, saj bi bilo to 

razlikovanje dokaz polnega razvitja pojma kritičnega mišljenja oziroma njegovega 

polnega razumevanja. Ennis tega ne stori. Če se za hip vrnemo k Ennisovi tabeli 

Cilji za učni načrt kritičnega mišljenja in smo pozorni na prvih štirinajst nagnjenj 

(ali stremljenj), se moramo s Sieglom strinjati. Ta stremljenja ali nagnjenja 

namreč niso toliko merila za določanje racionalnosti danega koščka mišljenja 

kolikor opis lastnosti kritičnega misleca. Ampak ta opis ni eksplicitno ločen 

oziroma zapopaden. Je zanemarjen, kot pravilno ugotavlja Siegel. 

 

Ali dobesedno: »Stremljenja, da razmišljamo ali delujemo na določene načine, so 

torej lastnosti oseb in ne koščkov mišljenja. Ennisova razprava zdrsne preko te 

razlike, medtem ko […] je razlikovanje med značilnostmi koščkov dobrega 

mišljenja in lastnostmi kritičnega misleca pomembno. Če ne drugega, poudari 

pomembnost vključitve stremljenj, nagnjenj in mišljenjskih navad v opis lastnosti 

kritičnega mišljenja. Še več, s to vključitvijo usmeri pozornost na dejstvo, da se 
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kritično mišljenje, razumljeno kot izobraževalni ideal, ne nanaša preprosto le na 

niz kognitivnih veščin ali meril za ocenjevanje sklepanja, temveč pomembneje, na 

določeno vrsto osebe. S priznanjem tega priznamo tudi globino pojma kritičnega 

mišljenja in pomembnost značajskih, vrednotnih in drugih moralnih razsežnosti 

pojma.« (prav tam; 9–10)  

 

1.3.4.3 Povzetek Sieglove kritike druge opredelitve Ennisovega 

pojma kritičnega mišljenja 
 

1. Ennisova druga opredelitev kritičnega mišljenja kot »razumnega refleksivnega 

mišljenja, usmerjenega v odločanje, kaj storiti in kaj verjeti« poskuša vključiti 

stremljenje za uporabljanje veščin kritičnega mišljenja, vendar to sestavino 

nezadostno analizira oziroma jo podceni.  

 

2. Ta opredelitev ni dovolj razvita, zaradi česar ne zastavlja vprašanj, ki bi jih 

morala zastaviti, in preveč na hitro zdrsne čez nujno razlikovanje med 

značilnostmi dobrega kritičnega mišljenja in značilnostmi (lastnostmi) kritičnega 

misleca.  

 

3. Zgoraj smo napovedali, da bomo pokazali ujemanje med Sieglovo kritiko 

Ennisovega pojmovanja kritičnega mišljenja in Paulovo kritiko prvega in drugega 

vala kritičnega mišljenja (ali kritiko pojmovanj kritičnega mišljenja v šibkem 

smislu). Formalno gledano to ujemanje nedvomno obstaja. Prav Ennisovo 

podcenjevanje stremljenj oziroma značilnosti kritičnega misleca je tista točka, ki 

ločuje zagovornike kritičnega mišljenje v ozkem smislu in zagovornike kritičnega 

mišljenja v širokem smislu.  

To seveda ne pomeni, da lahko Siegla in Paula vržemo v isti koš. Sieglu ne 

moremo očitati, da kritično mišljenje – tako kot Paul – podreja ekonomski logiki. 

Ko Siegel govori o značilnostih kritičnega misleca in spreminjanju osebnosti 

(uma), tega ne misli v kontekstu materialne dobrobiti (uspešnosti lokalne 

ekonomije, višjih dohodkov iz dela). Videli bomo, da to logiko izrecno kritizira – 

s čimer ostaja dedič Kanta in Russella –, a prav tako, da je pri tem premalo 

radikalen – zaradi česar kantovsko in russellovsko dediščino izda. Ko bomo prišli 
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do kritike Sieglovega stališča, bomo v bistvu ubrali njegovo strategijo kritiziranja 

Ennisa. Pokazali bomo, da podceni nevarnost podrejanja kritičnega mišljenja 

ekonomiji in s tem tiste veje raziskovanja kritičnega mišljenja, ki na to jasno 

opozarjajo. To nas bo vrnilo k razmisleku o kontekstu, o družbenih okvirjih 

(vpetosti v družbeno strukturo).  

 

1.4 Sieglova kritika Richarda Paula 
 

Cilj tretjega razdelka tretjega dela naloge je bil prebiti se do izhodišča Sieglove 

kritike Richarda Paula. V ta namen smo natančneje predstavili Ennisovo 

opredeljevanje kritičnega mišljenja, ker nam to omogoča jasno umestitev te 

kritike. Siegel in Paul se namreč ujemata v kritiki prvega vala poučevanja 

kritičnega mišljenja oziroma pojmovanja poučevanja kritičnega mišljenja v ožjem 

(šibkem) pomenu, kar pomeni, da je treba Sieglovo kritiko Paula umestiti v 

kontekst razprav o kritičnem mišljenju in njegovem poučevanju znotraj tretjega 

vala. Tako si bomo najprej ogledali, kaj Siegla in Paula umešča v tretji val in nato 

kje se razhajata. Hkrati bomo nanizali razloge, zakaj velja v tej razpravi podpreti 

Sieglova pojmovanja, čeprav ne zaradi razlogov, ki jih ima sam v mislih.   

 

1.4.1 Sieglova pozitivna ocena Paulovega pojmovanja 

kritičnega mišljenja 
 

Siegel v knjigi Vzgoja razumnosti: razum, kritično mišljenje in vzgoja najprej 

pozitivno oceni Paulovo delo na področju kritičnega mišljenja, posebno v 

primerjavi z Ennisovimi prizadevanji. Paul namreč, kot smo videli zgoraj v 

drugem podpoglavju tega dela naloge, priznava in poudarja pomen vključevanja 

teženj in dispozicij (nagnjenj, stremljenj, razpoloženj), ko gre za uporabo 

spretnosti (strokovnih znanj) pri udejanjanju kritičnega mišljenja. To priznanje je 

del Paulovega splošnejšega razlikovanja med dvema različnima pomenoma 

kritičnega mišljenja: šibkim in krepkim (Siegel 1988, 10; slov. prev. 2007, 180). 

 

Siegel se nasloni na Paulov članek Poučevanje kritičnega mišljenja v krepkem 

smislu in analizira njegovo ključno misel ter njene posledice, namreč da učenke in 
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učenci niso nepopisani listi in če niso, tedaj v sebi že nosijo številna globoko 

vsajena in razvejana prepričanja. Zgoraj smo videli, da ta prepričanja niso 

premišljena, temveč pretežno egocentrična in sociocentrična, ter da se ljudje zato 

obnašajo kot Platonovi sofisti, kar pomeni, da kritično razmišljajo samo o tistih 

prepričanjih, ki niso njihova. 

 

Po Sieglu je Paulova poanta ta, da učenke in učenci, ki se učijo tehnik ocenjevanja 

argumentov na »egocentrično nevtralnih« primerih, veščin in tehnik ne prenesejo 

na želen in enostaven način v bolj »obremenjene« kontekste. Namesto tega 

postanejo vešči pri racionalizaciji in intelektualizaciji predsodkov (pristranskosti). 

Prav zato Paul – po Sieglu upravičeno – kritizira posledice poučevanja kritičnega 

mišljenja v »šibkem« smislu. Najbolj problematični vidik tega poučevanja je 

podmena, ki je glede na zgoraj predstavljeno Sieglovo kritiko Ennisa, značilna 

predvsem za predstavnike kritičnega mišljenja v šibkem (ožjem) smislu, da je 

namreč mogoče (na tej točki Siegel navaja Paulov članek Poučevanje kritičnega 

mišljenja v krepkem smislu) »kritično mišljenje poučevati kot množico tehničnih 

veščin, ki jih je bolj ali manj mogoče obvladati eno za drugo in pri tem ne 

biti pozoren, vsaj ne omembe vredno, na probleme samozaslepitve, logike 

družbenega okolja (background logic) in raznovrstnih etičnih vprašanj.« (Paul 

2008, 69) Kritično mišljenje v šibkem smislu tako vsebuje zavezanost 

»atomističnem« pojmovanju kritičnega mišljenja, ki nekritično mišljenje v osnovi 

reducira na nek sestav enostavnih ali atomističnih napak v sklepanju, katere je 

mogoče najti na standardnem seznamu napak, ali na neustrezno rabo postavk z 

Ennisovega seznama sposobnosti (proficiencies), kot so: zamenjava nujnega z 

zadostnim pogojem, krožno sklepanje, posploševanje na osnovi premajhnega 

vzorca itd. Kritično mišljenje po ožjem pojmovanju je tako zgolj obvladovanje 

veščin in tehnik, ki so potrebne za izogibanje »atomističnim« napakam. Siegel k 

temu doda, da je Ennisova lista sposobnosti nasploh zelo podobna standardnemu 

seznamu napak. Ko torej Paul kritizira atomistični pristop, v kolikor ta stavi na 

golo učenje standardnih napak v sklepanju, kritizira Ennisov pristop (Siegel 1988, 

10; slov. prev. 2007, 181).  
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Kot rečeno, Siegel ta del Paulovih prizadevanj pohvali, kakor tudi njegove besede, 

da si v nasprotju z rezultati poučevanja kritičnega mišljenja v šibkem smislu 

želimo sokratskih učinkov poučevanja: okrepiti želimo zdrav, praktičen in vešč 

skepticizem, ki je naravno povezan z razumno osebo; to pa nujno vključuje resno 

preizvpraševanje prepričanj in podmen, ki smo jih privzeli, in odkrivanje 

protislovij ter nedoslednosti v osebnem in družbenem življenju (prav tam, 11–12; 

slov. prev. 2007, 181). Temu smo pritrdili tudi v prvem delu naloge.  

 

Siegel med sokratskimi učinki, ki jih opazi v Paulovi strategiji poučevanja 

kritičnega mišljenja, našteje naslednje: 1. Zavrnitev atomizma v prid sistema 

argumentov (argument networks) oziroma pogledov na svet; s tem povezano je 

tudi pojmovanje izmenjave argumentov kot spora nasprotujočih si pogledov, kjer 

si kritični misleci prizadevajo prekoračiti atomistične koščke argumentacije, da bi 

dosegli dobrohotno (sympatetic) razumevanje temeljev, na katerih sloni pogled na 

svet njihovih nasprotnikov. 2. Osredotočenost na samozaslepitev in vzporedno 

nagnjenje (dispozicijo) kritičnega misleca k spoznavanju samega sebe in 

razumevanju psihologije lastnih »racionalnih« zavez (commitments). 3. 

Občutljivost na samoljubne (egocentrične) in sociocentrične sestavine lastnega 

pogleda na svet in zavezanost k njihovemu premagovanju ali k »sekularizaciji« 

(razosebljanju) lastnega življenjskega nazora. Kritična izmenjava je tako bolj stvar 

dialoga med nasprotujočimi si pogledi kakor niz atomističnih kritik. Je bolj 

globalna in ne ozko atomistična, ker prikliče množico premišljevanj, ki jih v 

atomističnem pristopu ni. Kritična izmenjava je prav tako sokratska, ker poziva k 

spoznavanju samega sebe: aktivno je potrebno preizvpraševati svoja prepričanja 

in zaveze (commitments), jih kritizirati tako predano in energično, kot kritiziramo 

stališča drugih (prav tam, 12–13; slov. prev. 2007, 182).  

 

Po Sieglu ima torej Paulov pristop mnogo odlik. Poudari jih preprosto z 

naslednjim nekoliko daljšim navedkom iz Paulovega članka Poučevanje 

kritičnega mišljenja v krepkem smislu: »Ta alternativni pogled opušča idejo, da je 

mogoče kritično mišljenje poučevati kot množico tehničnih veščin, neodvisno od 

samoljubnih (egocentric) prepričanj in pripadnosti (commitments). Namesto 
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»atomističnih argumentov« se osredotoča na sistem argumentov (pogledov na 

svet); namesto razumevanja, da argumenti dovoljujejo atomistično vrednotenje, se 

privzema bolj dialektični/dialoški pristop, po katerem je argumente potrebno 

oceniti v odnosu do nasprotnih argumentov in kjer je mogoče narediti korake, ki 

jih je zelo težko braniti ali z njimi okrepiti lastno stališče. To vodi k uvidu, da so 

atomistični argumenti (tradicionalno pojmovanje) v resnici le podmnožica znotraj 

mnogo bolj kompleksne množice dejanskih ali možnih korakov, ki odsevajo 

raznolikost logično smiselnih (significant) razumevanj sveta (engagement in the 

world). Sredstvo, s katerimi so v »dejanskem« svetu »vsakdanjih« ali 

»filozofskih« diskurzov konkurenčna stališča izzvana v racionalni spor, je 

izmenjava argumentov in tukaj posamezno opozorilo na »zmoto«, naj je še tako 

dobro podprto, redko »ovrže« temeljne poteze sklepanja. Opozorilo na zmoto 

sicer je korak, vendar je le redko logično nepremagljiv; dejansko nikoli ne 

»ovrže« stališča. Prepričan sem, da se ta pristop veliko bolj ujema z našo in 

študentovo izkušnjo o izmenjavi argumentov.« (Paul 2008, 69–70; slov. prev. 

2007, 181–2) 

 

Najpomembnejša odlika Paulove strategije se po Sieglu torej skriva v poudarku, 

da kritični mislec ni preprosto nekdo, ki obvlada niz atomističnih korakov ali 

veščin kritičnega mišljenja, temveč nekdo, ki te veščine tudi uporablja. Paula 

pohvali tudi, ker poudarja nujnost uporabe veščin kritičnega mišljenja na samih 

sebi (ko gre za preizvpraševanje lastnih temeljnih prepričanj in drž). Paul namreč 

govori o prenosu (transferju) veščin kritičnega mišljenja iz »samoljubno 

nevtralnega« v »samoljubno obremenjujoč« kontekst. Paulova analiza poleg tega 

temeljni na pristni skrbi, da bi pedagoška praksa imela koristi od teorije kritičnega 

mišljenja.  

 

1.4.2 Sieglova kritika Paulovega pojmovanja kritičnega 

mišljenja 
 

Toda analiza kritičnega mišljenja, ki je – tako kot Paulova – v veliki meri 

zasnovana na praktičnem delu v razredu, ima po Sieglu svojo ceno. Ta stavek je 

nekoliko skrivnosten, saj se tudi Sieglovo ukvarjanje s kritičnim mišljenjem 
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nanaša predvsem na vzgojo in izobraževanje. Toda več o tem kasneje. Ko bomo 

kritizirali Sieglovo teorijo, bomo videli, da je vir te izjave v njegovem ideološkem 

ločevanju teorije in prakse. Skratka, po Sieglu se v Paulovi teoriji kritičnega 

mišljenja zaradi prevelike praktične usmeritve in zgoraj omenjenega zanemarjanja 

epistemologije skrivata dve nevarnosti: (1) sklicevanje na svetovni nazor in (2) 

osredotočenje poučevanja kritičnega mišljenja na področja, kjer se 

samozaslepitev, egocentrizem in sociocentrizem najbolj izražajo.  

 

1.4.2.1 Sklicevanje na svetovni nazor 
 

Prva nevarnost je torej skrita v Paulovem govorjenju o dialektičnosti/dialoškosti 

kritičnega mišljenja, kjer gre za preseganje atomistične analize in za poskus 

razumevanja problema z vidika svetovnega nazora nasprotnika. Če bi šlo le za 

občutljivost ob razvijanju razširjenih argumentov in za priznavanje ugovorov, 

tedaj se termin dialektično Sieglu ne bi zdel problematičen. Toda težave nastopijo 

zaradi Paulovega močnega poudarjanja termina »svetovni nazor« (pogled na svet).  

 

Zgoraj, v drugem pododdelku, kjer smo obravnavali Paulovo strategijo, smo se o 

teh poudarkih prepričali. Družbeni kontekst, v katerem se odvija poučevanje 

kritičnega mišljenja, je zanj izjemno pomemben, do te mere, da razume 

poučevanje kritičnega mišljenja prvenstveno kot refleksijo svetovnih nazorov s 

pomočjo vživljanja v svetovni nazor nasprotnikov in kot vživljanje v kritiko 

lastnega svetovnega nazora. Videli smo, da človek celo misli kot bitje interesov in 

družbenih okvirjev, tako da je nekritično sklepanje vselej odsev svetovnega 

nazora, ki smo mu podvrženi. Še več, vsako sklepanje uteleša zorni kot, ki je 

določen s svetovnim nazorom (ali, splošneje rečeno z družbenim kontekstom). 

Rekli smo tudi, da na tej točki – vsaj formalno gledano – Paul ponovi nekatere 

ideje, ki sta jih mislila že Kant in Russell, prav tako pa tudi ideje, ki smo jih v 

prvem delu naloge pripisali problemskemu poučevanju filozofie: v mislih imamo 

predvsem raziskovanje vsakdanjih prepričanj in analizo podmen. Seveda pa je 

vsebinski poudarek pri Paulu na koncu bistveno drugačen.  
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Poleg tega spomnimo še na dvoje: (1) Na kritiko epistemološkega anarhizma iz 

drugega razdelka prvega dela naloge, kjer smo postavili pod vprašaj 

Feyerabendovo metodo vživljanja v družbeni kontekst kot pravo metodo 

spoznanja. Feyerabend je s sklicevanjem na antropološko metodo terenskega dela 

z udeležbo kritiziral predvsem znanstveno racionalnost, s čimer je zdrsnil v 

relativizem, za katerega je značilno skrajno poudarjanje vloge družbenega 

(kulturnega) konteksta. (2) Na omembo Sieglovega opozorila v prvem razdelku 

tretjega dela naloge, da je ukvarjanje z epistemologijo in uvajanje epistemoloških 

razprav v šole nujno, če se želimo izogniti nevarnostim Paulove analize kritičnega 

mišljenja.  

 

Zgornje napotke na pretekle dele naloge omenjamo, ker vidi Sigel v Paulovem 

zelo močnem sklicevanju na družbeni kontekst (svetovni nazor ali pogled na svet) 

prav nevarnost relativizma, ki je posledica njegovega načina poudarjanja 

družbenega konteksta (svetovnih nazorov), pri čemer sam način, kako poudari 

vlogo svetovnih nazorov, izhaja iz njegovega pedagoškega dela, kjer se je naslonil 

na psihologijo in zanemaril epistemologijo.  

 

Sieglova kritika je sedaj naslednja. Neko sklepanje je po Paulu, kot smo videli, 

odvisno od svetovnega nazora. Od tod sledi, da tisto, kar je za pripadnika nekega 

svetovnega nazora krožno sklepanje (torej sklepanje, ki neko trditev utemeljuje z 

razlogom, ki bi ga šele bilo treba dokazati), ni nujno krožno sklepanje tudi za 

pripadnika drugega svetovnega nazora. To pomeni, da so sama merila sklepanja, s 

katerimi ocenjujemo argumente, odvisna od svetovnih nazorov, kar nas vodi v 

relativizem (Siegel 2007, 183.) 

 

Toda, kot smo omenili, Siegel Paulu ne očita relativizma kot takega, temveč le 

potencialno nevarnost relativizma. Paul je namreč Sieglu v nekem pogovoru 

razložil, da sam prav dobro razlikuje med sklepanjem, ki je napačno, in 

sklepanjem, za katerega mislimo, da je napačno. To pomeni, da tudi po Paulu 

merila kritičnega mišljenja niso odvisna od konteksta, je pa od konteksta 

(svetovnega nazora) odvisna raba teh meril. »Tako relativnost svetovnega nazora 
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ni merilo kritičnega mišljenja, temveč lastnost uporabljanja tega merila.« (prav 

tam) Rečeno drugače, tudi Paul razlikuje med filozofsko-epistemološkim 

vprašanjem, »ali so merila razumnega ocenjevanja svetovno nazorsko nevtralna?« 

(prav tam) in psihološkim vprašanjem, ali se lahko posamezniki osvobodijo 

svetovnih nazorov? Na prvo vprašanje Paul odgovarja pritrdilno, na drugo pa, da 

je to zelo težavno (prav tam).   

 

Na prvi pogled bi lahko rekli, da se je Paul v svoji pedagoški praksi ukvarjal zlasti 

z odpori zoper univerzalna merila razumnosti. Odpore, ki jih med 

argumentiranjem izražajo konkretne osebe (učenke in učenci), pa je pripisal 

družbenemu kontekstu oziroma svetovnim nazorom (sociocentrizmu in 

egocentrizmu). Šele učenke in učenci so torej plen relativizma. Paul je tako iskal 

in našel vzrok za pojav relativizma. Glede na to si je kot učitelj zadal nalogo 

osvobajanja od relativizma in ugotovil, da golo prenašanje meril in veščin 

kritičnega mišljenja, ali – kot pravi temu – atomističnih meril, kamor na primer 

sodi učenje napak logičnega sklepanja, kakršno je krožno sklepanje, ni učinkovita 

metoda poučevanja kritičnega mišljenja. Učenke in učenci niso zato nič bolj 

kritični in nič manj relativistični. Prav nasprotno, v argumentaciji postanejo zelo 

zviti nasprotniki. 

 

Zgoraj smo nato pokazali, da se za vsem tem skrivajo ekonomske skrbi, čemur bi 

Kant dejal zloraba filozofiranja oziroma kritičnega mišljenja. Lahko bi rekli, da je 

ekonomska skrb nekaj tako zelo kontekstualnega, da zaradi nje izgubimo merilo 

demarkacije med dobrim in slabim mišljenjem, kot smo pokazali v razpravi o 

Kantovi teleologiji. Toda tega Siegel ne omenja, to ni predmet njegove kritike. 

 

Zgoraj, ko smo obravnavali Sieglovo kritiko Ennisa, smo nadalje videli, da se 

Siegel osredotoča predvsem na neuspehe kritičnega mišljenja, kot jih razume sam: 

opozarja na ljudi, ki sijajno obvladajo veščine kritičnega mišljenja, ne premorejo 

pa drže (stremljenja), da bi te veščine primerno uporabljali. Glede na to, da v svoji 

opredelitvi kritičnega mišljenja prenese poudarke na kritičnega misleca, na osebo 

– prav vzgoja oseb pa je cilj Paulovih pedagoških prizadevanj – se postavi 
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vprašanje, kakšen smisel ima Sieglova kritika Paula? Natančneje, kakšen je smisel 

te kritike, če ne izpostavi podrejanja kritičnega mišljenja ekonomskim ciljem ali 

materialističnim nagonom, kot bi rekel Russell, še več, če ne gradi na Kantovi 

teleološko zasnovani demarkaciji dobrega in slabega mišljenja (filozofiranja)? In 

naprej, zakaj po Sieglu Paulovi spisi kažejo na relativistično držo (se odpirajo 

nevarnosti relativizma), čeprav sam ni epistemološki relativist? K tem vprašanjem 

se bomo vrnili nekoliko kasneje. 

 

Za zdaj ponovimo, da je po Sieglu vzrok Paulovih težav njegovo prevladujoče 

ukvarjanje s pedagogiko in psihologijo dejanskega mišljenja, poudarjanje 

psihološkega interesa namesto epistemološkega. Prav psihološko-pedagoški 

interes bi naj Paula pripeljal do termina »svetovni nazor«, ki povzroča težave in 

sproža vprašanja: »Kaj sploh je svetovni nazor? Kako so svetovni nazori 

individualizirani? Ali so lahko merila za ovrednotenje svetovnih nazorov 

svetovno nazorsko nevtralna? […] Ali je tudi samo kritično mišljenje svetovni 

nazor?« (prav tam) 

 

Siegel nas torej s poti obetavne kritike vodi na pot kritike, ki je veliko manj 

zanimiva. Na tej poti nas postavi pred dve možnosti: ali je svetovne nazore 

mogoče objektivno oceniti z merili, ki niso krožna, ali pa to ni mogoče? Če ni, 

smo plen relativizma in kritično mišljenje postane privid. Če pa je objektivna 

ocena mogoča, tedaj jo lahko opravimo le z občimi merili ocenjevanja 

(atomističnimi merili), ki jih je tako podrobno razdelal Ennis. Uporaba teh meril 

ne zahteva pripadnosti nobenemu svetovnemu nazoru, ker so svetovnonazorsko 

nevtralna. S tem se relativizmu izognemo, kar je po Sieglu edina prava izbira, 

vendar lahko to storimo samo s sprejetjem atomističnih meril (prav tam, 184).  

 

Poglavitna težava Paulove strategije poučevanja kritičnega mišljenja, kakor jo 

interpretira Siegel, je potemtakem ta, da Paul prehitro zavrne vse oblike 

atomistične analize (prav tam, 185) in zasnuje poučevanje kot bitko različnih 

svetovnonazorskih usmeritev, kar je isto, kot reči, da artikulira dialektiko v 
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terminologiji svetovnih nazorov (prav tam) oziroma uprizori bitko dveh linij 

argumentacije brez meril, ki bi lahko določila zmagovalca v bitki. 

 

Smisel tega dela Sieglove kritike Paula je potemtakem ta, da brez atomističnih 

meril več ne učimo kritičnega mišljenja. Atomistična merila ali veščine kritičnega 

mišljenja so namreč nujni pogoj le-tega. Siegel dodaja, da bi bilo kritično 

mišljenje bolje poučevati brez sklicevanja na svetovne nazore. Absolutno se lahko 

strinjamo, da so veščine kritičnega mišljenja, kot jih razdela Ennis, nujni pogoj 

kritičnega mišljenja in težko bi si bilo predstavljati poučevanje kritičnega 

mišljenja brez njih. Toda vprašanje je, ali je ta kritika Paula dobra; ali ni nemara 

strašilo – torej logična napaka, ki nasprotniku pripiše nekaj, kar ta ne trdi in nato 

to uspešno ovrže.  

 

Sieglova kritika Paula bi bila namreč dobra le, če drži, da Paul v imenu analize 

svetovnih nazorov zavrne atomistična merila. Toda Paul tega ne naredi. Trdi zgolj 

to, da poučevanje, ki stavi samo ali vsaj pretežno na učenje teh meril, ne bo 

uspešno, ne bo ustvarilo kritičnih mislecev. To pomeni, da so atomistična merila 

pomembna tudi zanj: navsezadnje, ali je je mogoča kakršnakoli primerjalna 

analiza svetovnih nazorov brez neodvisnih meril? Analiza takšna merila 

predpostavlja. Po drugi strani priročniki za kritično učenje, ki jih piše Paul, 

vsebujejo obsežna poglavja namenjena veščinam kritičnega mišljenja (torej 

atomističnim merilom). V knjigi Kritično mišljenje: orodja za prevzemanje 

nadzora nad lastnim učenjem in življenjem je atomističnim intelektualnim 

merilom posvečeno peto poglavje, ki nosi dovolj zgovoren naslov: Merila 

mišljenja. Ideja poglavja je najbrž, da bi merila uporabljali. Težava je namreč, ker 

teh orodij kritičnega mišljenja ne uporabljamo, ker nimamo razvitih drž za 

kritično mišljenje, s čimer bi se Siegel – glede na njegove besede na to temo – 

moral strinjati. Prav tako velja poudariti, da je vživljanje v nasprotne svetovne 

nazore in raziskovanje in odkrivanje lastnih legitimen poskus poučevanja 

kritičnega mišljenja, se pravi poskus, kako vzgojiti kritične mislece, se pravi 

posameznike, ki bodo uporabljali svetovnonazorsko nevtralna atomistična merila. 

Seveda, dokler ne postane takšno vživljanje edina metoda – kot pri Feyerabendu – 
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ki dejansko zavrača razumnost in merila razumnosti. Vpetost v svetovne nazore je 

samo vzrok, zakaj do te uporabe ne pride na način, kot si ga predstavljajo pisci 

učnih načrtov za kritično mišljenje. Z nekoliko drugačnim besednjakom bi lahko 

rekli, da je analiza spontanih ideologij, ki so jim podvrženi učenci in učenke 

legitimen cilj poučevanja kritičnega mišljenja. Temu smo navsezadnje pritrdili v 

prvem delu naloge.  

 

Skratka, ta del Sieglove kritike Paula ima dve pomanjkljivosti. (1) Je strašilo. 

Ovrže nekaj, kar Paul dejansko ne trdi. (2) Prenagljeno verjame, da je mogoče 

kritično mišljenje poučevati (negovati, če uporabimo Sieglov izraz) brez 

razmisleka o odporih zoper kritično mišljenje, torej brez ukvarjanja z 

ideologijami, če se izrazimo drugače. Spomnimo se Russella in njegovega 

burnega nasprotovanja vsakršnemu dogmatizmu ali ideološki zaslepljenosti. Ali 

lahko trdimo, da se pri vzgoji kritičnih duhov, s tem ne soočamo? Zakaj bi potem 

Russell tako burno reagiral? Zdi se torej, da Siegel podceni učinkovanje svetovnih 

nazorov (ideologij), ki pa niso zato nič manj dejanski. Ideologije predstavljajo 

dejansko oviro vzgojnim prizadevanjem v imenu Bildung – vzgoji kritičnih 

duhov. Zanikanje učinkovanja ideologij je zato sámo ideološko in nič kaj v duhu 

kritičnega mišljena.  

 

Siegel ima seveda prav, da je svetovni nazor (ideologija) zelo nejasen in ohlapen 

pojem. Toda težava je, da je v resnici takšen, kar pa nas še ne odvezuje ukvarjanja 

z ideologijami. Če jih pometemo pod preprogo, bomo samo še težje razložili, 

zakaj kljub vsemu poučevanju kritičnega mišljenja večina šolark in šolarjev ter 

kasneje odraslih v vsakdanjem življenju ne misli kritično. Ne bomo mogli 

razložiti, zakaj vzgojno-izobraževalni sistem prenaša veščine, ne pa v enaki meri 

tudi drž (stremljenj). In ne bomo razložili, zakaj, denimo, v času gospodarskih 

kriz ljudje verjamejo slabim ideologijam.   

 

Brez tehtne analize ideologije pa tudi nimamo orodja za veliko boljšo kritiko 

Paulovih pedagoških prizadevanj, ki se, kot smo pokazali zgoraj, izteče v 

poenotenje sprtih strani zaradi ekonomske uspešnosti. Ravno to je namreč 
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temeljna ideološka gesta tega prizadevanja in šele na tej osnovi je mogoče 

pokazati, da Paul sicer uporablja atomistične veščine ali merila kritičnega 

mišljenja, toda racionalnost, ki jo spodbuja, je navsezadnje zelo omejena 

racionalnost. Russell bi dejal, da je to racionalnost, ki ne hrani dobrih želj in 

nagonov, torej ne poleta duha, temveč zlasti materialistične nagone, lokalno 

blaginjo manjšine, kar v končni analizi, v kolikor je takšna racionalnost iluzorna 

in s tem neracionalna, spodmika tla za dejansko vzgojo kritičnih duhov.  

 

Siegel bi morda lahko pokazal, da Paul celo ob upoštevanju atomističnih meril 

odpira vrata za relativizem, ker ne poskrbi za avtonomijo teh meril, ampak jih 

podredi heteronomnim dejavnikom.  

 

1.4.2.2 Osredotočenost poučevanja kritičnega mišljenja na področja, 

kjer se samozaslepitev, egocentrizem in sociocentrizem najbolj 

izražajo  
 

Siegel omenja, da se Paulovi primeri večinoma nanašajo na moralna, osebna in 

dnevno politična vprašanja. Iz Paulove teorije kritičnega mišljenja v krepkem 

smislu namreč izhaja, da je treba kritično mišljenje poučevati s primeri, kjer so 

osebni vložki največji. Kritično mišljenje je po njegovem, kot smo videli, najtežje 

prav tedaj, ko je ogrožen posameznikov osebni interes in kjer so globoko vsajene 

težnje najgloblje (prav tam 185–6). Če torej želimo s poučevanjem kritičnega 

mišljenja res nekaj doseči, tedaj se ga moramo lotevati tako, da bomo globoko 

vsajene egocentrične in sociocentrične težnje dejansko naslavljali; še več, 

naslavljanje teh teženj mora zavzeti večino časa tega poučevanja.  

 

Toda takšna zastavitev poučevanja kritičnega mišljenja je po Sieglu dvomljiva. 

Zgoraj smo videli, da Siegel pohvali Paulova pedagoška prizadevanja, med njimi 

tudi prenos (transfer) veščin kritičnega mišljenja iz »samoljubno nevtralnega« v 

»samoljubno obremenjujoč« kontekst. Glede na to, da sedaj to isto gesto kritizira, 

velja omeniti, da sta pereči vprašanji dve: (1) Ali lahko opravičimo bistveno večje 

ukvarjanje s primeri, kjer so globoko vsajene težnje najgloblje, na račun drugih 
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tradicionalno bolj filozofskih vprašanj? (2) Ali je mogoče enostavno določiti, kje 

se samozaslepitev, egocentrizem in sociocentrizem izražajo in kje ne? (prav tam).  

 

Siegel na obe vprašanji odgovori nikalno. Ob drugem dodaja, da ločevanje ni tako 

enostavno, kot morda izhaja iz Paulove strategije poučevanja kritičnega mišljenja 

v krepkem smislu. 

 

Privzemimo, pravi Siegel, da se lahko samozaslepitev, egocentrizem in 

sociocentrizem izražajo na kateremkoli predmetnem področju in ne samo na tistih 

predmetnih področjih, ki imajo na prvi pogled največ opraviti z osebno identiteto, 

moralo in politiko in kjer lahko najprej pričakujemo izražanje globoko vsajenih 

teženj. Če to privzamemo, se pojavi vprašanje, kako razlikovati med biologom, ki 

verjame v eno rešitev danega problema, in biologom, ki verjame v drugo rešitev. 

Oba namreč gradita svoje prepričanje na predhodnih dokazih, polomija naivnega 

falsifikacionizma v filozofiji znanosti pa kaže, da je lahko prepričanje v teorijo, ki 

trenutno ni enako dobro podprta kot alternativna teorija, še vedno razumno, saj 

utegne ta teorija doživeti novo potrditev ob nepričakovanih novih odkritjih (prav 

tam, 187).  

 

Siegel torej svojo kritiko naslanja na Lakatosevo metodologijo znanstveno-

raziskovalnih programov, ki je hkrati teorija razumnosti. Lakatos izhaja iz 

vprašanja, kako ločiti med teorijo, ki prinaša napredek na nekem področju 

znanosti, in teorijo, ki zaostaja. Pri tem vzame v precep Popperjev 

falsifikacionizem, ki vsaj v izhodišču ponuja enostaven odgovor na vprašanje 

ločitve in tudi razumnosti. Toda nekateri zgodovinski primeri kažejo, da ločitev 

sploh ni in ne more biti enostavna, kar pomeni da ni vselej nerazumno zaupati 

trenutno nazadujočim teorijam. Ker je torej neko posamezno teorijo zelo težko 

nedvoumno in za vselej ovreči, Lakatos predlaga, da je treba staviti na obširnejše 

raziskovalne programe, ki temeljijo na majhnem številu osnovnih ali jedrnih 

stavkov. Ti stavki tvorijo okvir, znotraj katerega se teorije spreminjajo in 

doživljajo številne variacije. Pri tem je seveda pomembno, kaj nam govorijo o 

svetu, kako uspešne so pri razlagi narave in družbe. Lakatoseva teorija v bistvu 
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trdi, da ne obstajajo enostavne, takojšnje (instantne) rešitve ali ovržbe, temveč je 

odločanje, katera teorija je boljša, vselej stvar dolge in zapletene razprave. 

Enostavno bi lahko rekli, da Lakatoseva teorija stavi na čas, ki bo pokazal, 

razsodil, katera teorija je vredna razumnega zaupanja. Morda bi lahko v tem 

prepoznali modrost. Zgoraj smo videli, da tudi Russell misli podobno.   

 

Tudi za Sieglovo filozofijo vzgoje je ključen poudarek na razumni razpravi in 

argumentaciji. Prav tako ne bi zavrnil modrosti. Če torej sprejmemo Lakatosevo 

metodologijo znanstvenih raziskovalnih programov, ima Siegel prav: pogosto res 

ni jasno, kateri primeri so izraz samozaslepitve, egocentrizma in sociocentrizma. 

Te filozofsko sporne pojme bi bilo treba podrobneje analizirati (prav tam).  

 

Toda po drugi strani obstajajo dovolj jasni primeri družbenih praks, ki jih lahko, 

in ki jih moramo razumeti kot izraz odpora zoper razsvetljenske teorije o naravi in 

družbi. Spomnimo se, da je Kant prepovedal svobodo mišljenja, v kolikor ta 

zanika same razsvetljenske ideale. To zanikanje, ki bi mu lahko rekli perverzna 

svoboda, se izraža kot nerazumen odpor zoper naravoslovne in družboslovne 

teorije, v katere smo prepričani v luči trenutno najboljšega znanja in s potrebno 

dozo skepse. Pomislimo na kreacionizem, ki nasprotuje teoriji evolucije, ali na 

rasizem, ki nasprotuje kozmopolitski teoriji družbe, temelječi na enakosti vseh 

človeških bitij. Takšni enostavni in jasni primeri kažejo, da demarkacija slabih in 

dobrih teorij ni vselej tako težavna, kot pride prav Sieglu pri kritiki Paula. Siegel 

seveda sprejema to enostavno obliko demarkacije. Nenazadnje jo sprejema tudi 

Lakatos, ki upravičeno smeši psevdoznanost, kakršna je astrologija, kar lahko 

počne samo na osnovi jasnih meril ločevanja znanosti in psevdoznanosti. 

Sprejema jo Russell in sprejemamo jo sami. Hkrati moramo priznati, da so ti 

enostavni primeri demarkacije banalni. Znanstvena razprava (argumentacija) ob 

njih bi bila na smrt dolgočasna, če bi se je lotili resno, saj bi razpravljali o 

dejansko rešenih vprašanjih. Na tej točki lahko s kar največjo gotovostjo trdimo, 

da človeštvo vendarle nekaj vé: vé v pomenu, da to ne more več biti drugače.  
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Toda, če so takšne debate nesmiselne v znanosti, ne sledi, da velja enako v vzgoji 

in izobraževanju. Debata med kreacionisti in evolucionisti je danes za vsakega 

kolikor toliko resnega biologa izguba časa, ni pa izguba časa za učitelje v tistih 

družbenih okoljih, kjer veliko ljudi meni, da je kreacionizem dobra teorija 

raznolikosti bioloških vrst. Prav tako ni izguba časa za Feyerabenda, kot smo 

videli zgoraj. Še toliko bolj to velja za vprašanje rasizma, ksenofobije, homofobije 

ipd. Naša poanta je, da se v šoli soočamo s predsodki na drugačen način kot v 

znanosti. Učenci in učenke so dejansko obremenjeni s številnimi globoko 

vsajenimi težnjami, ki jih razsvetljensko naravnana vzgoja zavrača. Prav ta 

zavrnitev šele opredeljuje razsvetljenstvo kot razsvetljenstvo. Prihajajoče 

generacije je treba na podlagi razumnih razlogov (in ne z indoktrinacijo) šele 

prepričati, da so nekatera prepričanja napačna, da so napačni svetovni nazori, ki 

tvorijo okvir teh prepričanj. Ti svetovni nazori in psevdoznanstvene teorije, na 

katerih temeljijo, utegnejo biti velika težava: ne vedno in povsod, vendar pogosto 

in marsikje. V šoli torej najbolj perečih, razsvetljenskemu projektu nasprotujočih 

izrazov samozaslepitve, egocentrizma in sociocentrizma pogosto ni težko ločiti 

(demarkirati) od zdrave pameti, toda težko je vzgajati v imenu razsvetljenskih 

idealov. Glede težavnosti te vzgoje se Paul ne moti. Na ta način dobi vprašanje, 

ali naj poučevanje kritičnega mišljenja v krepkem (ali širokem) smislu izvajamo 

predvsem ob izrazu teh pojavov (kadar so ti očitni), drugačno težo, kot mu jo 

pripisuje Siegel, ki očitno meni, da se vprašanje demarkacije v znanosti in vzgoji 

izraža enako.  

 

Tudi Sieglova druga kritika Paula je potemtakem napačna. Prva je bila strašilo, 

druga pa nezadostno ločuje kontekst znanstvene razprave od konteksta 

poučevanja. Če bi učenke in učenci že bili kritično razmišljajoči in razsvetljeni 

duhovi, jih sploh ne bi bilo treba poučevati v imenu kritičnega mišljenja. A 

banalna resnica je, da niso. Zato hodijo v šolo.   

 

Naš odgovor na vprašanje osredotočenosti pouka je sicer podoben Sieglovemu, 

torej nikalen, a ponovno zaradi drugačnih razlogov, kot menita Siegel ali Paul. To 

utemeljujemo z lastnimi izkušnjami poučevanja. V zelo čustveno nabitem ozračju, 
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se pravi ob izjemno močnem izražanju samozaslepitve, egocentrizma in 

sociocentrizma, sploh ni mogoče poučevati kritičnega mišljenja, ki poteka kot 

nizanje razlogov in raziskovanje trditev ter ima za cilj razvoj kritičnega duha. Ne 

trdimo, da naj se tem, ki vzbujajo močna čustva, ne lotevamo. Nasprotno, moramo 

se jih lotevati. Toda preudarno. Včasih je treba napraviti ovinek, razviti platformo, 

s katere je učencem šele mogoče postati in biti kritičen do stališč, ki jih čustveno 

zadevajo. To pa je najpogosteje mogoče šele s predhodnim uvajanjem meril in 

učenjem razprave ob drugih, tradicionalnih filozofskih vprašanjih, ki nase ne 

vežejo tako neznanskih čustvenih investicij. A pogosto niti to ne zadošča, če se 

znova skličemo na izkušnje. Predvsem bi morali povečati pogostost takšnega 

pouka in ga v marsičem tudi reformirati. Pogoj takšnih reform pa so, kot že ves 

čas poudarjamo, radikalnejše in trajnejše spremembe družbenega konteksta, v 

katerem se odvijata poučevanje in vzgoja kritičnega duha in v katerem se 

predsodki sploh razraščajo. 

 

1.5 Sieglovo pojmovanje kritičnega mišljenja 
 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili Sieglovo pojmovanje kritičnega mišljenja 

in ga nato kritizirali. Doslej smo rekli, da je za Siegla kritično mišljenje ideal 

vzgoje in izobraževanja, Sedaj si moramo ogledati, kako to utemelji, zakaj v 

nasprotju s Paulom pripisuje epistemologiji kritičnega mišljenja tako velik pomen 

in kakšno je njegovo stališče do družbenega konteksta, ideologije in aktivnega 

sodelovanja v imenu spreminjanja družbenega konteksta.  

  

Predstavitev Sieglovega pojmovanja kritičnega mišljenja povzemamo, čeprav ne v 

celoti, po tekstih, ki smo jih napisali za različne strokovne revije ter nekaterih 

prevodih Sieglovih člankov. Navedimo nekaj teh tekstov in prevodov. Teksti: 

Beseda k prevodu Sieglovih treh pojmovanj kritičnega mišljenja182, Kritično 

miljenje183, Filozofija vzgoje in kritično mišljenje184, Razumnost – ideal 

                                                 
182 Adam, Andrej: Beseda k prevodu Sieglovih treh pojmovanj kritičnega mišljenja (2007). V: 

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XXXV, št. 229–300. Str. 

190–196. Študentska založba. Ljubljana. 
183 Adam, Andrej: Kritično mišljenje? (2007). V: Vzgoja in izobraževanje. Letnik XXXVIII, št. 3. 

Str. 11–18. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 
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izobraževanja185, Kritično mišljenje in njegovo utemeljevanje186, Ali je poučevanje 

kritičnega mišljenja nasploh upravičeno?187 Prevodi: Epistemologija, kritično 

mišljenje in pedagogika kritičnega mišljenja188, Tri pojmovanja kritičnega 

mišljenja189, Kultiviranje razuma190 in Posplošljivost kritičnega mišljenja191.  

 

1.5.1 Učenec Israela Schefflerja 
 

Siegelova filozofija vzgoje izjemno veliko dolguje Israelu Schefflerju. Zato si 

bomo najprej ogledali nekatere bistvene poudarke Schefflerjevih filozofskih 

raziskovanj na področju vzgoje. Omenimo še, da bi Schefflerja bržčas morali 

postaviti ob bok Russellu in ga obravnavati pred avtorji kritičnega mišljenja. Zdi 

se namreč, da se – vsaj kar zadeva prakso spreminjanja družbenega konteksta – 

bolj strinja s Kantom in Russellom kot s Sieglom. Sploh bomo videli, da je 

Sieglova zadržanost do aktivnejšega sodelovanja pri spreminjanju družbenega 

konteksta, morda najšibkejša točka njegove filozofije vzgoje.  

 

Siegel v tekstu Moralno izobraževanje in demokratični ideal Israela 

Schefflerja192, omenja, da je za Schefflerja kritično mišljenje osnovni ideal vzgoje 

in izobraževanja. Samo kritično mišljenje je neločljivo povezano z razumnimi 

                                                                                                                                      
184 Adam, Andrej: Filozofija vzgoje in kritično mišljenje (2008). V: Vzgoja in izobraževanje. 

Letnik XXXIX, št. 4. Str. 4–6. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 
185 Adam, Andrej: Razumnost – ideal izobraževanja (2007). V: Analiza, časopis za kritično misel. 

Številka 3, leto XI. Str. 17-38. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti. Ljubljana.  
186 Adam, Andrej: Kritično mišljenje in njegovo utemeljevanje (2007). V: Časopis za kritiko 

znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XXXV, št. 229–300. Str. 161-174. Študentska 

založba. Ljubljana. 
187 Adam, Andrej: Ali je poučevanje kritičnega mišljenja nasploh upravičeno? (2007). V: 

Filozofija na maturi: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2007. Letnik 14, 

št. 33. Str. 33–42. Državni izpitni center. Ljubljana.  
188 Siegel, Harvey: Epistemologija, kritično mišljenje in pedagogika kritičnega mišljenja (2007). 

V: Filozofija na maturi: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2007. Letnik 

14, št. 33. Str. 5–13. (Prevod: Samo Bohak). Državni izpitni center. Ljubljana.  
189 Siegel, Harvey: Tri pojmovanja kritičnega mišljenja (2007). V: Časopis za kritiko znanosti, 

domišljijo in novo antropologijo, letnik XXXV, št. 229-300. Str. 175-189. (Prevod: Andrej Adam). 

Študentska založba. Ljubljana.  
190 Siegel, Harvey: Kultiviranje razuma (2008). V: Vzgoja in izobraževanje. Letnik XXXIX, št. 4. 

Str. 21–31. (Prevod: Andrej Adam). Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.  
191 Siegel, Harvey: Posplošljivost kritičnega mišljenja (2007). V: Filozofija na maturi: filozofska 

revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2007. Letnik 14, št. 33. Str. 24–32. (Prevod: 

Andrej Adam). Državni izpitni center. Ljubljana.  
192 Siegel, Harvey: Israel Scheffler´s »Moral Edication and the Democratic Ideal« (1997). V: 

Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Spring 1997, Vol. XVI, No.3. Str. 25–26.  
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razlogi. Kaže se kot njihovo navajanje; sposobnost njihove ocene; razumevanje 

samih načel, ki so podlaga za ocenjevanje; predanost resnici in temu, da nas 

razlogi tudi sicer vodijo v življenju; spoštovanje drugih v razpravi; dopuščanje 

kritike razlogov oziroma njihove ovržbe itd. Srž poučevanja kritičnega mišljenja 

je tako razvijanje takšne življenjske drže in takšnih značajskih lastnosti, za katere 

je vse našteto nekaj samoumevnega (Siegel 2007, 27).   

 

Schefflerjev esej Moralno izobraževanje in demokratični ideal193 je po Sieglu 

eden najjasnejših izrazov tega ideala. V njem so povezane poglavitne teme 

Schefflerjeve filozofije vzgoje: osrednji pomen je pripisan idealu razumnosti in  

premisleku o tem, kako ta ideal povezuje kurikulum in samo prakso poučevanja v 

njegovem imenu.  

 

Pozorno branje Schefflerjevih del nam razkrije tesno povezanost vzgoje, ki razvija 

kritično mišljenje, z moralnostjo. Reči, da je neko dejanje »pravilno«, ali da 

»moramo« stopiti na neko pot (recimo, da moramo učiti tako, kot nam nalaga učni 

načrt in ne drugače), po Schefflerju ne pomeni zgolj izraziti zasebni okus ali 

nekritično slediti uveljavljenim pravilom. Kakor hitro smo izrekli moraš to ali 

moraš ono, smo postavili neko trditev, ki nas zavezuje kot razumne posameznike. 

Ali kot pravi sam Scheffler: »Sporočili smo, da je sodba podprta z razlogi, 

povabili k razpravi o teh razlogih in konec koncev napovedali, da se bodo ti 

razlogi izkazali kot prepričljivi, ko si jih bomo nepristransko in objektivno 

ogledali – se pravi, ko bomo o zadevi kolikor le mogoče pošteno presodili ter 

upoštevali vsa pomembna dejstva in interese.« (Scheffler 2008, 101–2) Izreči 

moralno trditev torej pomeni priznati prvenstvo razumnosti, priznati, da so drugi 

(v kontekstu šole so to učenci) zmožni oceniti našo izjavo. Izreči moralno izjavo v 

kontekstu vzgoje tako že pomeni podvreči se določenemu načinu poučevanja.   

 

                                                 
193 Scheffler, Israel: Moralno izobraževanje in demokratični ideal (2008). V: Filozofija na maturi: 

filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2008. Letnik 15, št. 36. Str. 99–104. 

Državni izpitni center. Ljubljana. 

Prevedeno po: Scheffler, Israel: Moral Education and Democratic Ideal (1997). V: Inquiry: Critical 

Thinking Across the Disciplines. Spring 1997, vol. XVI, n. 3. Str. 27–34. 
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V uvodu v zbornik esejev, izdanih v Schefflerjevo čast,194 Siegel približno takole 

strne ključne momente Schefflerjevega dela, pomembne za področje vzgoje in 

izobraževanja: (1) uvajanje metode logične analize – pozornost na jezik, jasnost, 

objektivnost metode in skrbno ter strogo argumentiranje; (2) uporaba teh metod 

na vprašanjih, ki so vredna pozornosti, in poskus razviti najboljše možno 

pojmovanje vzgoje in izobraževanja, ciljev in idealov vzgoje, ki morajo služiti 

vzgojno-izobraževalni praksi; (3) razvijanje specifičnih pojmov, kakršna sta 

pojma vzgoje, ki ima za cilj negovanje razumnosti, in poučevanja, razumljenega 

kot dejavnost, ki jo omejuje način (manner), zaradi katerega mora učitelj 

poučevanje in njegovo vsebino uravnavati po neodvisni presoji učencev, 

spoštovati njihov občutek za razloge in razumnost (reasonableness) ter jih tudi 

sicer spoštljivo obravnavati (kar kaže, da je poučevanje pojem s pomembno 

moralno sestavino, ki je ni mogoče razumeti ali analizirati na behaviorističen 

način); (4) prikaz prednosti, ki jih poseduje tesna povezava filozofije vzgoje s 

splošno filozofijo in napačnost njunega ločevanja (Siegel 1997, 5). 

 

Ustavimo se za hip pri poučevanju, ki je omejeno z načinom, pri čemer gre za 

spoštovanje učenk in učencev. Sicer smo o tem nekaj povedali že zgoraj, ko smo 

obravnavali Russellovo filozofijo vzgoje, tako da lahko Schefflerjevo skrb za 

primeren način poučevanja kritičnega mišljenja postavimo ob bok Russellovi 

skrbi in seveda naši za problemsko poučevanje filozofije.  

 

V članku Scheffler – pionir in neznani mojster195 smo sledeč Sieglu zapisali, da je 

pomemben del Schefflerjevih prizadevanj na področju filozofije vzgoje ocena 

posameznih gesel in terminov, ki se pojavljajo v vzgoji in izobraževanju. Zmotno 

je namreč misliti, da je smisel analize le brskanje za pomeni besed. Mnogo 

pomembnejše je vprašanje vrednot in prav Scheffler je pokazal – v analizi besed 

kot so poučevanje, vzgoja ipd. – da gre za pojme, ki so prežeti z vrednotami. 

                                                 
194 Siegel, Harvey: Editor´s Introduction (1997): V: Reason and Education: Essays in Honor of 

Israel Scheffler. Edited by Harvey Siegel. Str. 1–6. Kluwer Academic Publishers. (Reprinted from 

Studies in Philosophy and Education, Vol. 16, Nos. 1–2, 1997.) 
195 Adam, Andrej: Scheffler – pionir in neznani mojster (2008). V: Filozofija na maturi: filozofska 

revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2008. Letnik 15, št. 36. Str. 105–108. Državni 

izpitni center. Ljubljana.  
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Poučevanje je tako ožji pojem kot preprosto negovanje prepričanj. Prepričanja je 

mogoče gojiti tudi brez poučevanja, z indoktrinacijo in pranjem možganov. Za 

poučevanje je torej bistvena prav neka temeljna omejitev, ki se nanaša na način 

(manner), kako poučujemo. Ta omejitev zahteva, kot rečeno, priznanje, da so 

učenci zmožni ovrednotenja razlogov za posamezna prepričanja, še več, da imajo 

pravico do teh razlogov. Prav zatoa ima pojem poučevanja temeljno moralno 

sestavino – učitelju nalaga dolžnosti, brez katerih bi pouk spremenili v serijo 

korakov z določenim (vnaprej zaželenim) rezultatom. Med takšnimi dolžnostmi je 

– podobno kot pri Kantu in Russellu – spoštovanje učencev kot razumnih, 

potencialno svobodnih bitij, zaradi česar je srž poučevanja, v kolikor se to loči od 

indoktrinacije, osredotočenost na razloge, ki podpirajo posamezne trditve. Učitelj 

si zato mora prizadevati, da si učenci oblikujejo prepričanja na osnovi dobrih 

razlogov. Še več, prizadevati si mora za sistem vzgoje in izobraževanja, kjer 

postane takšno oblikovanje značajev dejansko. Rečeno s samim Schefflerjem196: 

»Kritično mišljenje je za pojmovanje in organizacijo izobraževalnih dejavnosti 

najbolj pomembno.« (Scheffler 1973, 1)  

 

V jedru Schefflerjeve filozofije vzgoje je torej, kot pravi tudi Hare v članku 

Razum v poučevanju: Schefflerjeva filozofija izobraževanja »Maksimalna vizija in 

minimalna uganka«197, pojmovanje poučevanja, ki postavlja na prvo mesto ideal 

svobodnega raziskovanja in razumnosti. Takšno pojmovanje ločuje (demarkira) 

pojem poučevanja od drugih prizadevanj, ki poskušajo vedênje učencev 

prilagoditi kakšnemu zaželenemu vzorcu (Hare 2008, 112). Ločuje dobro in slabo 

mišljenje. Ta demarkacija je identična Kantovi, se pravi njegovi ločitvi dobrega in 

slabega filozofiranja, pri čemer je slabo filozofiranje vedno že prilagojeno 

kakšnemu vnaprejšnjemu vzorcu. Zgoraj smo videli, da Kant zavrača uporabo 

filozofiranja za bogatenje in materialni uspeh v svetu.  

                                                 
196 Scheffler, Israel: Reason and Teaching (1973). The Bobbs-Merrill Company, Inc.   
197 Hare, William: Razum v poučevanju: Schefflerjeva filozofija izobraževanja »Maksimalna vizija 

in minimalna uganka« (2008). V: Filozofija na maturi: filozofska revija za učitelje filozofije, 

dijake in študente. 1/2, 2008. Letnik 15, št. 36. Str. 109–117. (Prevod: Andrej Adam). Državni 

izpitni center. Ljubljana.  

Prevedeno po: Hare, William: Reason in Teaching: Scheffler´s Philosophy of Education »A 

Maximum of Vision and a Minimum of Mystery« (19979. V: Reason and Education: Essays in 

Honor of Israel Scheffler. Str. 89–101. Edited by Harvey Siegel. Kluwer Academic Publishers. 

(Reprinted from Studies in Philosophy and Education, Vol. 16, Nos. 1–2, 1997.)  
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Ideal svobodnega raziskovanja in razpravljanja, če to sprejmemo kot metodo 

vzgoje svobodnih duhov, predstavlja branik zoper različne ideološke manipulacije 

(indoktrinacijo). Scheffler v eseju Moralno izobraževanje in demokratični ideal o 

tem pravi naslednje: »Racionalni um je namreč podžgan k preseganju modnih 

trendov in ukazov; zastavlja vprašanja o njihovi upravičenosti ne glede na to, ali 

je predmet razprave praktičen ali pa se nanaša na dejstva. Ko učence vzgajamo k 

razumnosti, jih vzgajamo h kritičnosti. Spodbujamo jih k zastavljanju vprašanj, 

iskanju dokazov, prizadevanju, da iščejo in skrbno pregledajo alternative, h 

kritičnosti do lastnih zamisli in do zamisli drugih itd. Takšno izobraževanje 

izključuje, da bi šolanje jemali kot sredstvo za oblikovanje mišljenja učencev po 

neki vnaprejšnji zamisli. Če namreč učenci prizadevno iščejo razloge, bo o tem, 

kakšno mišljenje bodo navsezadnje sprejeli, odločalo ovrednotenje teh razlogov.« 

(Scheffler 2008, 103)  

 

Samo prilagajanje vedênja učencev različnim ideologijam se po Schefflerju izraža 

na veliko načinov; torej ne samo kot indoktrinacija v imenu političnih ciljev in 

ideologij, kakršna je denimo podreditev vzgoje in izobraževanja ekonomski 

uspešnosti. Oblika nereflektiranega prilagajanja je tudi akulturacija (se nanaša na 

učence in učenke) ali preprosto nekritično sledenje modnim trendom v vzgoji in 

izobraževanju (se nanaša na učitelje in odločevalce v vzgoji in izobraževanju). 

 

Scheffler loči poučevanje od akulturacije v knjigi Jezik vzgoje198. Vsaka kultura 

dosega, da se novorojeni člani obnašajo skladno z njenimi normami in mnoge 

kulture imajo za to ustrezne institucije. Toda iz doslej rečenega je že očitno, da ni 

vsak način, s katerim kulture dosegajo zaželene načine vedênja, poučevanje. 

Nekateri načini so neformalni, kot učenje jezika, toda tudi vsi formalni načini niso 

poučevanje. Obnašanje, ki je skladno z normami, je, kot smo omenili zgoraj, 

mogoče doseči z grožnjami, hipnozo, drogami, odkritim nasiljem, podkupovanjem 

itd. Znova, temu se lahko izognemo le, če učitelji poučevanje podredijo neodvisni 

presoji učencev oziroma njihovi zahtevi po razlogih, njihovem občutku za to, kar 

tvori ustrezno razlago; vsem tistim značilnostim torej, ki opredeljujejo 

                                                 
198 Scheffler, Israel: The Langauage of Education (1960). American Lectures in Philosophy. 

Charles C Thomas – Publisher. Springfield, Illinois.  
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spoštovanje učencev kot razumnih in potencialno svobodnih bitij. Ni dovolj 

doseči, da nekdo nekaj verjame – zavajanje ni metoda poučevanja. Učenci morajo 

biti v nekaj prepričani na podlagi razlogov, poleg tega morajo znati razloge 

ocenjevati in kritizirati (Scheffler 1960, 57). Razlika med poučevanjem in 

nastajanjem načinov vedenja v procesu akulturacije je tako, ponovno, v načinu 199.  

 

Skratka, poučevanje implicira normativne omejitve (Hare 2008, 112). Za učitelje 

to pomeni, da morajo biti pripravljeni navajati razloge za prepričanja, ki jih 

poučujejo ali dajejo v razpravo in si prizadevati, da bodo učenci ta prepričanja 

premislili, sprejeli ali ovrgli na podlagi analiziranih razlogov. Hkrati morajo biti 

pripravljeni (seveda odvisno od starosti učencev), da bodo njihovi lastni razlogi 

predmet kritike. 

 

Srž teh Schefflerjevih prizadevanj je, po Hareju, prepričati učitelje, da ni dovolj 

prenašati veščine in tehnike razmišljanja, saj je bistvo njihovega dela razvijati 

drže (attitudes) kritičnih mislecev (Hare 2008, 112). Zgoraj smo to poimenovali 

na različne načine: poučevanje kritičnega mišljenje v krepkem smislu, v širokem 

pomenu besede, vzgoja značaja, vzgoja stremljenj, Bildung.  

 

Neiman in Siegel v članku Schefflerjeva srednja pot200 pojmovanje poučevanja, ki 

nasprotuje prilagajanju vedênja učencev, povezujeta s srednjo potjo, na kateri je 

Scheffler vztrajal pri analizi vprašanj s področij epistemologije, filozofije znanosti 

in filozofije vzgoje. Gre za srednjo pot med subjektivizmom in relativizmom na 

eni strani in formalizmom, ki verjame v izgradnjo spoznanja na trdnih temeljih, na 

drugi strani. Bistvena značilnost njegove pozicije je, da je razumnost prvenstvena 

lastnost znanosti in organizacije vzgojnih dejavnosti (Neiman & Siegel 1993, 65), 

                                                 
199 Scheffler pravi podobno tudi v članku Pojem poučevanja: »Poučevati – v običajni rabi tega 

termina – potemtakem pomeni priznati učenčev »razum«, to je njegovo zahtevo po razlogih in 

njihovi presoji, pa čeprav takšne zahteve niso enako primerne v vsaki fazi poučevanja. Lahko bi 

rekli, da gre pri razlikah, o katerih tukaj razpravljamo – to je med poučevanjem in pridobivanjem 

oblik vedênja ali prepričanja – za razlike v načinu. Odvisne so od načina, s katerim je takšno 

pridobivanje podprto.« (Scheffler 2008, 15) Glej: Scheffler, Israel: Pojem poučevanja (2008). V: 

Vzgoja in izobraževanje. Letnik XXXIX, št. 4. Str. 15–20. (Prevod: Andrej Adam). Zavod RS za 

šolstvo. Ljubljana.  
200 Neiman, Alven in Siegel, Harvey: Objectivity and Rationality in Epistemology and Education: 

Scheffler´s Middle Road (1993). V: Synthese 94. Str. 55–83. Kluwe Academic Publishers. 
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vendar je očitno, da pojmuje razum (ali razumnost) nekoliko širše kot formalisti in 

vsekakor ožje kot relativisti (pred katerimi jo v bistvu brani). 

  

Po eni strani torej Scheffler nasprotuje pretiranemu formalizmu v vzgoji in 

izobraževanju. Kaj to pomeni? Po Neimanu in Sieglu gre za nasprotovanje 

pretiranemu čaščenju merljivih testnih rezultatov in pretiranemu zanašanju na 

nove tehnologije, v kolikor te poskušajo zvesti poučevanje in učenje na 

nespremenljive (in merljive) metode, ki bi vzgojo in izobraževanje očistile vseh 

naključnih človeških potez (Neiman & Siegel 1993, 65). 

 

Na ta vidik Schefflerjevega dela opozori tudi Hare. Schefflerjev učitelj se mora 

biti sposoben odmakniti od modnih trendov, če ti grozijo, da bodo brez vsakršne 

predhodne refleksije prevladali v vzgoji (Hare 2008, 116). 

 

Mimogrede omenimo, da si je Scheffler prizadeval za dvig ravni refleksije 

učiteljev o vzgoji, saj je to eden izmed pogojev njene kakovosti. Tako je od 

učiteljev pričakoval, da ne bodo le pasivno sprejemali že pripravljene filozofske 

modrosti, se pravi analiz pojmov, pomembnih za vzgojo in izobraževanje, ter 

predlogov, nanašajočih se na konkretne učne metode, temveč bodo dejavno 

sodelovali »v razumnem premisleku o argumentih in podmenah, ki nastopajo v 

okviru vzgoje« (prav tam, 110). Danes, ko učitelji sprejemamo še vse kaj drugega 

kot zgolj filozofske modrosti – v mislih imam skrajno nepremišljene reforme 

vzgoje in izobraževanja v imenu gospodarske uspešnosti, ki vključujejo tudi 

pretirano čaščenje merljivih testnih rezultatov – so ta Schefflerjeva prizadevanja 

še toliko pomembnejša.  

 

Schefflerjevo nasprotovanje pretiranemu formalizmu seveda ne pomeni padca v 

drugo skrajnost, ki jo morda označuje pretiran progresivizem drugačnega kova. Ta 

se danes po eni strani kaže v permisivni vzgoji in v spremljajočem relativizmu, po 

drugi strani pa v nekaterih (a ne vseh) idejah radikalne (kritične) pedagogike. 

Zgoraj smo videli, da sta permisivni vzgoji nasprotovala tudi Kant in Russell. 

Seveda sta nasprotovala tudi relativizmu. Prav tako smo pokazali, da tem trendom 
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nasprotuje tudi problemski pouk filozofije. Omenimo še, da je Scheffler sicer bil 

pripravljen prisluhniti zlasti tisim nasprotnim trendom, ki jih združuje ideja, da je 

šola vedno že ideološka, da gre v znanju predvsem za moč, kar vodi v radikalno 

kritiko oblasti in vzgojno-izobraževalnih sistemov. Radikalnim trendom, v kolikor 

so bili razumno podprti, potemtakem ni nasprotoval. In v tem je imel prav. 

 

Siegla in Neimana (v nasprotju s Schefflerjem) radikalne kritične drže, čeprav ni 

povsem jasno zakaj, spominjajo na Trazimahovo nihilistično perspektivo v 

Platonovi Državi, zato jih združita pod eno ime: pedagoški nihilizem (prav tam, 

67). Čeprav menimo, da vse radikalne kritike ne predlagajo vsesplošnega 

nihilizma ali relativizma in imajo prav tako kot Schfflerjeva prizadevanja za cilj 

pravičnejšo družbo in pravičnejše sisteme vzgoje, ostanimo pri predlaganem 

poimenovanju in si oglejmo, kje Neiman in Siegel vidita težave pedagoškega 

nihilizma. Opišeta jih takole:   

 

»Pri tipičnem načinu razumevanja, kako je mogoče poučevanje določenih vsebin 

na določen način upravičiti, se sklicujemo na učitelja kot nekoga, ki poseduje 

epistemsko avtoriteto na področju spoznanja, ki je vzgojno pomembno. Postopki 

takšnega učitelja in njegova avtoriteta, da organizira učence na določene načine in 

jim govori, kaj naj počnejo – to je njegova politična avtoriteta – so legitimni samo 

v toliko, v kolikor jih je mogoče utemeljiti na njegovem strokovnem znanju. Toda 

kaj, če je sama možnost spoznanja in s tem strokovnega znanja postavljena pod 

vprašaj?« (prav tam, 68) Težava pedagoškega nihilizma je potemtakem ta, da 

vselej konča v relativizmu. Scheffler, pravita avtorja, je relativizem sicer zavrnil, 

hkrati pa se, kot smo videli, ni zatekel v brezumen objektivizem, značilen za 

formalistične trende, temveč se je kljub zavrnitivi vprašal, zakaj skeptiki (nihilisti 

v vzgoji) trdijo, kar trdijo in kakšni so njihovi razlogi (prav tam, 68).  

 

Odrptost duha mu je omogočila dokopati se do sklepa, da imajo vzgojni nihilisti 

vsaj delno prav. To priznanje je povezano z zgoraj omenjenim pojmovanjem 

razumnosti in se v tem primeru nanaša na priznanje razlogov, ki podeljujejo 
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pomembno vlogo družbenemu in zgodovinskemu kontekstu, ki oblikuje 

posameznike.  

 

Nobeno spoznanje, nadaljujeta Siegel in Neiman z interpretacijo Schefflerjeve 

pozicije, bodisi v šoli ali izven nje, ni neodvisno od zgodovinskih ali družbeno-

kulturnih dejavnikov, na način, kot ga zahteva fundacionalistična epistemologija, 

ki jo najdemo tudi v temelju formalističnih trendov v vzgoji. Nihilisti imajo prav, 

ko pokažejo na slabosti formalizma in fundacionalizma oziroma njegovega izraza 

na področju vzgoje in izobraževanja. Toda Scheffler ne sprejme pozitivnega 

sklepa nihilistov, da so objektivnost, razumnost in legitimna avtoriteta na 

področju vzgoje in izobraževanja nemogoči (prav tam, 69).  

 

Da bi to razumeli, nas Siegel in Neiman napotita na Schefflerjev tekst Filozofski 

modeli poučevanja, ki smo ga omenili že v poglavju o Kantu. Scheffler v njem 

spomni na zgoraj podano opredelitev poučevanja kot dejavnosti, katere cilj je 

doseči znanje na način, ki spoštuje intelektualno integriteto učencev in njihovo 

sposobnost neodvisne presoje (Scheffler 1973, 67), nato pa se med tremi modeli 

poučevanja – kot smo videli zgoraj – zavzame za model, temelječ na pravilih, ki 

ga pripiše Kantu. Ta model, če ga posodobimo, vodi prav k pojmovanju 

razumnosti v duhu Schefflerjeve srednje poti.  

 

Kakšno je torej Schefflerjevo pojmovanje razumnosti in kaj to pomeni za 

poučevanje? V tekstu Koncepti vzgoje: razmislek o sedanji sceni201 je razumnost 

opredeljena kot »zmožnost sodelovanja v odprtem in kritičnem vrednotenju pravil 

in načel na kateremkoli področju življenja.« (Scheffler 1973, 62) Poučevanje je 

tako iniciacija v kritični dialog, ki se nanaša na vsa področja civilizacije, od 

znanosti, umetnosti, morale, filozofije do zgodovine in politike (prav tam). 

Razumnost je stvar razlogov in če sprejmemo, da je to temeljni ideal vzgoje, 

moramo zagotoviti svobodno in kritično iskanje razlogov na vseh predmetnih 

področjih (prav tam).  

 

                                                 
201 Scheffler, Israel: Concepts of Education: Reflections on the Current Scene (1973). V: Reason 

and Teaching. Str. 58–66. The Bobbs-Merrill Company, Inc. 
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S Siegelom in Neimanom (ali kar Siegelom) se na tej točki strinjamo. 

Relativističnim trendom se je treba upreti. Toda vprašanje je, do katere mere je 

mogoče relativizem pripisati celotnemu tako imenovanemu taboru pedagoških 

nihilistov. Nekaterim prav gotovo, a ne vsem.   

 

Ker se bomo k temu vprašanju vrnili, ko bomo znova razpravljali o Sieglovem 

odnosu do konteksta in aktivizma, tukaj omenimo še Schefflerjevo povezovanje 

epistemologije in poučevanja kritičnega mišljenja. Siegel v uvodu zbornika esejev 

o Schefflerju poudari pomen Schefflerjevih epistemoloških analiz, v kolikor se 

nanašajo na vprašanja vzgoje. Govorjenje, o dobrih razlogih, ki zavzema tako 

bistveno vlogo v Schefflerjevem pojmu poučevanja, se nanaša na upravičevanje 

trditev, ki jih izrekamo. Vprašati, ali imam dober razlog, da v nekaj verjamem, je 

isto kot vprašati, ali v to upravičeno verjamem. Upravičevanje pa je eno izmed 

ključnih vprašanj epistemologije. Schefflerjeva knjižica Pogoji spoznanja: Uvod v 

epistemologijo in vzgojo202 prinaša sistematično obravnavo epistemologije in 

njenih osrednjih problemov ter pojmov, kot so: spoznanje, resnica, prepričanje, 

evidenca, razlog, upravičevanje ipd. Pri tem se ves čas ukvarja tudi z vprašanjem, 

kako se ti pojmi nanašajo na vzgojo. Hkrati ta knjiga, ki povezuje epistemološke 

in vzgojno-izobraževalne pojme, služi kot izvrsten uvod v epistemologijo samo 

(Siegel, 1997: 3).  

 

Oglejmo si košček Schefflerjeve epistemološke razprave, v kolikor se nanaša na 

utemeljitev pojma poučevanja, ki ga opredeljuje način.  

 

Preprosti primeri, pravi Scheffler, kažejo, da nekaj se naučiti, implicira nekaj 

vedeti. Če se naučimo, da je Ljubljana glavno mesto Slovenije, to tudi vemo. 

Vendar tega ne moremo posplošiti. V časovno oddaljeni kulturi se je nekdo morda 

naučil, da bolezen povzročajo zli duhovi, a zato še ne moremo reči, da to tudi vé. 

V tem primeru poučevanje vodi do oblikovanja prepričanja in ne do vednosti 

(Scheffler 1965, 7). 

 

                                                 
202 Scheffler, Israel: Conditions of Knowledge: An Introduction to Epistemology and Education 

(1965). Keystone of Education Series. Scott, Foresman and Company. 
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Že ta enostaven primer kaže, da je vsakdanje povezovanje pojma poučevanja z 

drugimi pojmi, ki se pojavljajo v pedagoški praksi, pogosto zelo površno. Če 

namreč sprejmemo zdravorazumsko in trivialno trditev, da spoznanja o svetu in 

družbi z razvojem znanosti naraščajo, utegnemo pomisliti, da se učenci v 

preteklosti niso učili v pomenu doseganja znanja, temveč so si ustvarjali le 

različna prepričanja. To sledi prav iz dejstva, da se je znanost razvijala. Vendar, 

ali lahko to sprejmemo? Težave izhajajo iz dejstva, ker se spoznanje nanaša na 

resnico, kar sledi že iz Platonove opredelitve spoznanja kot upravičenega 

resničnega prepričanja.203 Če smo v nekaj prepričani in to ni resnično, tedaj 

spoznanja ne posedujemo, ker ne poznamo resnice. Ali moramo potemtakem 

vselej imeti naše znanje za hipotetično oziroma ga smatrati kot vrsto prepričanja? 

Podobna razmišljanja kažejo, kako zelo so epistemološka vprašanja in vprašanja s 

področja filozofije znanosti tehtna za filozofijo vzgoje. Siegel se glede tega ne 

moti. Odgovor na ta vprašanja (vprašanja védnosti, gotovosti ipd.) namreč določa, 

kakšen je pomen pojmov, kot sta učenje in poučevanje. Hkrati postane pomembo, 

kako se naj poučevanja lotimo. Od tod Schefflerjevo vztrajanje, da poučevanje 

določa način. Zgoraj smo videli, da način loči, demarkira poučevanje od drugih 

oblik prenašanja informacij (in dezinformacij). 

  

Scheffler pri iskanju odgovorov na ta vprašanja ostaja pri zelo preprostih 

primerih. Na primer, privzemimo, da se je X naučil, da Q in da se strinjamo z 

vsebino trditve Q. To (hipotetično) pomeni, da je Q resničen. Ali lahko rečemo, 

da X vé Q? Na tej točki Scheffler vpelje epistemološko ločevanje krepkega in 

šibkega pomena pojma vedeti. V šibkem pomenu je vedeti da odvisno le od 

posedovanja resničnega prepričanja, v krepkem pomenu pa je prepričanje 

potrebno na ustrezen način podpreti (dokazati ipd.) z razlogi. Ob privzetju šibkega 

pomena je odgovor na vprašanje, ali X vé Q, pritrdilen: če se je X naučil Q in je 

zato prepričan v Q, če poleg tega sami soglašamo s trditvijo Q (pritrjujemo, da je 

resnična), tedaj X vé Q. Toda ob privzetju krepkega pomena vedeti da, je odgovor 

nikalen. Oseba sicer lahko pravilno verjame v Q, toda, če tega ni zmožna 

primerno podpreti, tedaj ne vé (prav tam, 8–9). 

                                                 
203 Platon: Teajtet (2004). V: Platon: Zbrana dela. Knjiga I. Str. 217–282. Prevod Gorazd 

Kocijančič. Mohorjeva družba. Celje.  
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Védenje torej zahteva, da smo ga sposobni utemeljiti. Še več, po Schefflerju 

utemeljitev ne sme biti ponujena na pladnju, temveč priborjena. Biti mora plod 

samostojnega razmisleka in tehtanja razlogov tistega, ki se uči. Problemski pouk – 

ali kot pravi Scheffler (z vidika učenca), raziskovalna raba pojma naučiti se 

nečesa – implicira krepek pomen pojma vedeti da. To je tudi razlog, zaradi 

katerega učitelji in filozofi vzgoje, ki poudarjajo raziskovalno rabo v okviru 

problemskega pouka, domnevajo, da ta metoda vodi do védenja v krepkem 

pomenu besede. Poudarek na poučevanju, ki stavi na razumno razlago in kritični 

dialog, si zato prizadeva razviti način učenja, kjer bodo učenci zmožni ustrezno 

podpreti dana prepričanja.  

 

Tako torej Scheffler poveže epistemološke pojme in pojme vzgoje. Vir 

razlikovanja, ali nekdo nekaj vé ali ne, je namreč tudi metoda, s katero pridobimo 

prepričanje. Če nas nekdo o nečem samo informira, da Q, je še vedno odprta 

možnost, da v resnici ne vemo (v krepkem pomenu), tudi če je ˝Q˝ resničen. 

Kadar pa sami odkrijemo, da Q, lahko zanesljiveje trdimo, da smo Q dejansko 

spoznali. V tem se namreč skriva misel, ki seveda ni stroga implikacija, da je 

nekdo na dobri poti, da spozna Q. Če se pouk odvija kot raziskovanje (problemski 

pouk), tedaj naučiti se nečesa implicira vednost v krepkem pomenu. Ali drugače, 

če je, naučiti se Q, posledica avtentičnega poučevanja (poučevanja, ki ga 

opredeljuje način), potem ima – ob predpostavki, da je Q resničen – domneva, da 

X vé Q v krepkem pomenu, določeno težo (prav tam, 10).  

 

Epistemologija je torej tista sila, ki Schefflerju pomaga ločiti poučevanje od 

indoktrinacije. Kar razlikuje (in odlikuje) poučevanje, je posebna povezanost z 

racionalno razlago in kritičnim dialogom (kot je bilo omenjeno zgoraj) oziroma s 

podajanjem poštenih (honest) razlogov in spodbujanjem (welcoming) radikalnih 

vprašanj. Oseba, ki se ukvarja s poučevanjem, ne želi le oblikovati prepričanj, 

temveč jih oblikovati skozi izvajanje (excercise) svobodne razumne presoje pri 

učencih. Prav to razlikuje poučevanje od propagande ali indoktrinacije. Pri 

poučevanju učitelj razkrije svoje razloge za prepričanje, ki ga skuša prenesti in 
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hkrati lastno presojo podvrže kritičnemu pregledu in oceni učencev. Na ta način 

se popolnoma vključi (engage) v dialog (prav tam, 11). 

 

Težava, ki tukaj nastopi – za srednjo pot in z njo povezanim pojmovanjem 

razumnosti – je seveda prikazen relativizma. Medkulturne raziskave namreč 

kažejo, da je nek učitelj iz časovno oddaljene kulture izpolnil zgornje pogoje, ki 

ločijo poučevanje od indoktrinacije. Učence je, na primer, učil, da bolezni 

povzročajo zlobni duhovi, kar je podprl na način, ki je bil v danem kulturnem 

okolju razumen. Toda tudi, če je dopuščal razpravo o tem, mi vseeno ne moremo 

reči, da je bilo njegovo poučevanje uspešno, v smislu, da je učence pripeljal do 

spoznanja (védenja). Nauk o zlih duhovih imamo namreč za napačen. Težava tega 

primera je v tem, ker nam na osnovi predstavljene analize poučevanja morda ne 

uspe razločiti uspešnega poučevanja od neuspešnega. Očitno je, da se težava, ki 

tukaj odpira vrata relativizmu, ne nanaša na upravičevanje, temveč na resničnost 

prepričanja.  

 

Na tej točki Scheffler pravi, da je vsako poučevanje odvisno od tega, kar ima 

učitelj za resnično. Temu se preprosto ni mogoče izogniti. Resnica, ki ji verjame 

učitelj, je odvisna od tega, kar se je naučil itd. Toda poanta Schefflerjevega 

povezovanja epistemologije in vzgoje je, da učiteljev cilj ni toliko to, da se učenci 

preprosto naučijo, kar ima za resnično učitelj, temveč da so zmožni to podpreti z 

merili (kriteriji) ustrezne podpore, za katere se smatra, da imajo avtoriteto 

(veljavo). Na ta način učitelj še vedno tvega, ko izpostavi svoja prepričanja v 

presojo. Izpostavi jih obči kritiki oziroma svobodni kritični presoji učencev. Po tej 

logiki še vedno poučuje glede na zgornjo opredelitev in ne indoktrinira. To sedaj 

velja tudi za učitelja iz časovno oddaljene kulture, kar bo čez tisoč let veljajo tudi 

za nas.  

 

Schefflerjeva analiza osvetli številne teme in dileme, ki smo jih doslej že 

obravnavali. Morda je še jasneje, zakaj Kantova zastavitev filozofije kot 

filozofiranja šteje kot poučevanje (filozofije), radikalen zgodovinski pristop pa 

morda ne, ali je vsaj vreden kritike, kot smo pokazali zgoraj. Prav tako je 



270 

 

razumljivejša Sieglova umestitev Schefflerjeve filozofije vzgoje na sredo med 

pedagoške fundacionaliste (formaliste) in pedagoške nihiliste (relativiste). Težava 

fundacionalistov je prepričanje, da je spoznanje nedvomno upravičeno resnično 

prepričanje, kar pomeni, da morajo biti dokazi za neko trditev stoodstotno gotovi. 

Toda to stališče je nemogoče uskladiti z rastjo spoznanja in s preseganjem starih 

spoznanj. Prav tako ne nudi zadovoljivega odgovora glede poučevanja takšnega 

spoznanja; že zato ne, ker iz učiteljskih vrst izključi mnoge velike učitelje iz 

preteklosti, ki so smatrali za resnično tisto, kar se je kasneje izkazalo kot napačno. 

Če je poučevanje odvisno od tega, kar se je naučil učitelj, je varno sklepati, da z 

razvojem znanosti mlajše generacije učiteljev vedo več, kakor starejše. A to ne 

pomeni, da starejše generacije učiteljev niso poučevale. Sokrat je poučeval in 

Kant je poučeval, če se je držal lastne filozofije vzgoje. Poučevala sta celo tedaj, 

ko sta učence učila stvari, ki so danes očitno napačne, recimo, da so vsi planeti 

vesolju naseljeni z bitji, ki so potencialno razumna (Kant).   

 

S tem postane očitno, kako pomembna je za poučevanje epistemološka razprava o 

demarkaciji znanja in mnenja. Z vidika Schefflerjeve srednje poti je povsem 

razumno trditi, da je nekoč poučeval celo učitelj, ki je verjel, da je vir vsega voda, 

če je to počel v skladu z načinom, ki ga zagovarja Scheffler oziroma tako, kot smo 

videli v podpoglavju o rojstvu tradicije svobodnega razpravljanja. Toda, če bi 

nekdo še vedno učil isto, ne bi več mogli reči, da poučuje. V kolikor bi pri svojih 

stališčih vztrajal, jih zaradi razvoja znanosti ne bi več mogel podpreti z razumnimi 

razlogi – bil bi dogmatik. Njegovo početje ne bi bilo poučevanje, temveč poskus 

indoktrinacije. Za nazaj se torej pokaže, da resničnost stališč nekega obdobja o 

dejstvih sveta in družbe ni nujni pogoj poučevanja. Z vidika daljne prihodnosti 

bomo zelo verjetno tudi mi nevedneži, toda težko bi rekli, da se v današnjem času 

ni nikoli in nikjer poučevalo. Toda po drugi strani to ne pomeni, da poučevanja ne 

opredeljuje iskreno iskanje resnice, da se poučevanje, ki vzgaja kritične mislece, 

ne odvija v imenu resnice. Vse to, kot smo videli, sledi tudi iz Lakatosevih in 

Russellovih opozoril o tem, da ne obstaja instantna ovržba nekega prepričanja, da  

so ovržbe redko dokončne in so običajno samo uvod v nadaljnje razčiščevanje. 
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Glede tega Scheffler pravi, da naša naloga ni nezmotljivo (neovrgljivo) razsojati o 

resnici, temveč odgovorno oceniti, kaj je res in kaj ne (prav tam, 54). To ne 

pomeni nič drugega, kakor da je resnica pač ena sama in nespremenljiva, 

vprašanje, ki se zastavlja nam spoznavajočim, pa je, ali jo posedujemo. Ker nismo 

nezmotljivi, moramo biti vselej pripravljeni priznati nevednost in na podlagi 

dobrih razlogov spremeniti stališče. Kar se spreminja, torej ni resnica, temveč se 

spreminjajo naša mnenja, stališča in prepričanja. S tem se sicer spreminjamo tudi 

sami, tako da lahko rečemo, da se spreminja resnica o nas samih. Brez te drže 

duha bi se poučevanje sprevrglo v indoktrinacijo. 

 

Demarkacija poučevanja od dejavnosti, ki ne zasluži več tega imena, vsekakor ni 

vedno enostavna, je pa izvedljiva. To je bistvena Schefflerjeva poanta.  

 

Glede na orisan obseg in globino Schefflerjeva dela na področju filozofije vzgoje 

ima William Hare prav, ko pravi, kako velika škoda je, ker njegove misli o vzgoji 

niso poznane širšemu krogu učiteljev (Hare 2008, 109).  

 

Škoda je toliko večja, ker Scheffler nasprotuje vsakdanji podobi učitelja kot 

»nepomembnega tehnika« (minor technician), ki samo sprejema in prenaša ideje, 

ki so mu jih predpisali drugi, ali se uči samo novih tehnik prenašanja informacij 

(Hare 2008, 112). Še več, učitelji, ki bi zavzeli kritično držo do metod poučevanja 

in podmen, na katerih metode temeljijo, bi sami postali nekakšni filozofi. Ali kot 

pravi Hare: »Po njegovem bi študentje morali premišljevati o naravi in značaju 

svojega predmeta in to povezovati z vprašanji, kako bi ga bilo treba poučevati. 

Prepričeval nas je, da »mora učitelj znanosti – v nasprotju z znanstvenikom 

raziskovalcem, ki se mu s procesom vzgoje (training) drugih raziskovalcev sploh 

ni treba ubadati – zaradi izobraževalnih namenov razmišljati o ustreznem izboru 

in organizaciji znanstvenega gradiva in tako predpostaviti splošen pogled na to 

gradivo«.204 Scheffler torej pravi, da učitelj, »ko gre za odločilne vidike njegove 

vloge, deluje kot filozof«; še posebno pa pri razlagi in izražanju temeljne narave 

predmeta, ki ga poučuje.« (Hare 2008, 110–1)  

                                                 
204 Scheffler, Israel: Philosophy and the curriculum (1973). V: Reason and Teaching. Str. 31–41. 

The Bobbs-Merrill Company, Inc. Str. 36. 
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Skratka: »Po Schefflerjevem stališču mora biti učitelj določena vrsta osebe, 

nekdo, ki je zavezan izzivanju novih idej, vprašanj in dvomov. On ali ona mora 

učenca spoštovati kot nekoga, ki ima neodvisen um in čigar iskanja je treba jemati 

resno. V Schefflerjevi razlagi je popolnoma jasno, da je delo učitelja/-ice 

usmerjeno k dnevu, ko bodo njegovi (njeni) učenci dosegli intelektualno 

neodvisnost.« (prav tam, 112)  

 

Takšni učitelji in učenci bodo vzgojene (izobražene) osebe. To pomeni, kot piše 

Scheffler v članku O ideji vzgojene osebe,205 da bo znanje, ki ga bodo dosegli, 

pomembno in vredno truda, ne bo ozko temveč široko, prav tako ne bo le 

informacija ali priučena veščina, temveč bo razumljeno. Poleg tega bodo takšni 

učitelji in učenci zaradi spoznanja postali skrbni, strastni in angažirani. Spoznanje 

je namreč aktivno, načelno in poseduje zmožnost preoblikovati zaznave. Nadalje 

bodo sposobni artikulirati svoja stališča in jih izmenjevati z drugimi; postali bodo 

pripadniki kritično misleče skupnosti in aktivni soudeleženci različnih racionalnih 

tradicij (Scheffler 1995, 90). 

 

1.5.2 Sieglova opredelitev kritičnega mišljenja in predlog, 

kako ga poučevati 

 
Siegel se torej globoko strinja z nauki svojega učitelja. V vseh njegovih knjigah in 

številnih člankih, kolikor nam je znano, ni najti ene kritike teh naukov. 

Poučevanje, ki ga opredeljuje način, vzgoja kritičnih duhov, sklicevanje na pomen 

epistemologije in deklarativno nasprotovanje indoktrinaciji ter relativizmu (ki 

vodi v indoktrinacijo), razmislek o družbenem kontekstu vzgoje, to so ključne 

točke Sieglove filozofije vzgoje.  

 

Videli bomo, da v svoji analizi vzgoje in kritičnega mišljenja (razuma) nekoliko 

odstopa od Schefflerja in to prav tam, kjer bi bilo bolje, da ne bi. Predvsem se to 

nanaša na njegovo obravnavanje aktivizma in vpliva, ki ga ima na oblikovanje 

                                                 
205 Scheffler, Israel: On the Idea o fan Educated Person (1995). V: Howard, V. A. and Scheffler I.: 

Work, Education and Leadership: Essays in the Philosophy of Education. Str. 81–100. Peter Lang. 

New York. 
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zavesti (mišljenja in vedenja) družbeno okolje. Morda bi lahko rekli, da v 

nasprotju s Schefflerjem (in Lakatosem) želi imeti nekoliko jasnejša, strožja 

merila demarkacije med tem, kar je v danem času razumno sprejeti in kaj ne.  

 

Toda gremo po vrsti. Siegel svoje predloge o poučevanju kritičnega mišljenja, 

utemeljuje izhajajoč iz tistih praks poučevanja, ki negujejo in razvijajo splošno 

razumnost. Podobno kot pri Schefflerju (Kantu in Russellu) mora učitelj doseči, 

da si učenci oblikujejo prepričanja na osnovi dobrih razlogov, kar lahko uspe le ob 

spoštovanju neodvisne presoje učencev. Glede na to, da se učitelj pri tem sklicuje 

na občutek učencev za razumnost, mora ta občutek tudi teoretično podpreti, kar 

pri Sieglu pomeni, da se mora nasloniti na epistemologijo, ki se ukvarja z 

vprašanji, kakršno je, kaj sestavlja dober razlog.  

 

To nas napotuje na Sieglovo opredelitev kritičnega mišljenja, ki smo jo predstavili 

že v drugem delu naloge in na začetku tretjega dela. Po njegovem je kritično 

mišljenje povezano z navajanjem razlogov za trditve, ki jih izrekamo ali se zanje 

zavzemamo, nato pa tako tudi ravnamo.   

 

Videli smo tudi, da Sieglova opredelitev postavlja v središče kritičnega mišljenja 

kritičnega misleca samega, saj ima prav on razloge za prepričanje, mišljenje, 

delovanje. Kritični mislec je torej nekdo, ki ga na ustrezen način vodijo razlogi 

(appropriately moved by reasons).  

 

S tega zornega kota je kritični mislec opisan kot nekdo, ki poseduje primerne 

veščine in zmožnosti, nanašajoče se na ovrednotenje razlogov in argumentov. 

Reči, da nekoga na ustrezen način vodijo razlogi, hkrati pomeni, da verjame, 

presoja in deluje v skladu z dokazno močjo, s katero razlogi podpirajo njegovo 

prepričanje, sodbe in dejanja. Kritični mislec mora torej najprej razumeti načela 

ocene razlogov in nato biti zmožen uporabljati ta načela pri ocenjevanju in 

ovrednotenju prepričanj, dejanj in presoj. Razumevanje načel kritičnega mišljenja 

Siegel postavlja med veščine, s čimer v svojo opredelitev vključuje Ennisovo 

prvotno opredelitev kritičnega mišljenja (tisto, iz leta 1962) kot »pravilnega 
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ocenjevanja trditev«. Pri tej razsežnosti kritičnega mišljenja gre torej za teoretično 

obvladanje osnovnih veščin kritičnega mišljenja.  

 

Na ta način, tako kot Scheffler, poveže veščine kritičnega mišljenja z 

epistemologijo. Kako pomembna je zanj epistemologija, smo videli že zgoraj, ko 

smo predstavili njegovo kritiko Paula, ki mu očita prav manko ukvarjavanja z 

epistemologijo. Dodajmo še nekaj stvari. V knjigi Ponovno pridobljena 

razumnost, naniza naslednja vprašanja: Kaj je razum? Kako vemo, kdaj nek 

premislek šteje kot razlog za prepričanje ali dejanje? Kako naj ovrednotimo moč 

ali vrednost razlogov? Kaj pomeni za neko prepričanje ali dejanje, da je 

upravičeno? Kakšno je razmerje med upravičevanjem in resnico? Zakaj naj bi 

cenili racionalnost? Iz niza vprašanj nato izpelje naslednji sklep: ker so ta 

vprašanja v temelju epistemološka, se kritični misleci morajo ukvarjati z njimi in 

potemtakem tudi z epistemologijo (Siegel 1997, 5). Brez tega sploh ne moremo 

biti kritični misleci. Dokler je kritično mišljenje povezano z razlogi in 

razumnostjo, so ta vprašanja temeljna. Enako velja za šolski kontekst: Če naj 

učenke in učenci, ki se učijo kritično misliti, sploh razumejo, kaj takšen pouk od 

njih pričakuje, se epistemologiji ni mogoče izogniti. Brez določenega 

epistemološkega razumevanja pojmov, kot so razlog, razumnost, spoznanje, 

resnica, dokaz, zagotovilo, upravičitev itd., bodo imeli učenci le umetno 

razumevanje ciljev takšnega pouka. Epistemologija, ki podpira kritično mišljenje, 

je torej pomembna (prav tam, 13–4). V tem smislu je vzgoja kritičnih mislecev 

odvisna od ustrezno artikulirane in podprte epistemologije, ki počiva v osnovi 

kritičnega mišljenja, kot lahko preberemo tudi v članku Kultiviranje razuma 

(Siegel 2008, 22). 

 

Siegel torej vsakogar, ki učenke in učence uči misliti, zaveže k epistemologiji (k 

uvajanju epistemologije v pouk kritičnega mišljenja), saj po njegovem 

konsistentna pedagogika kritičnega mišljenja samodejno vodi k premisleku 

temeljnih epistemoloških vprašanj, ki podpirajo kritično mišljenje (Siegel 1997, 

17).  
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V prvem poglavju knjige Ponovno pridobljena razumnost, ki nosi naslov 

Epistemologija, kritično mišljenje in pedagogika kritičnega mišljenja Siegel 

predlaga, da mora vsakdo, ki se uči kritično misliti, pri samem pouku preudariti 

vsaj o treh temeljnih epistemoloških temah: (1) o naravi razumnega 

upravičevanja, (2) o razumnem upravičevanju in nevarnosti relativizma ter (3) o 

razmerju med razumnim upravičevanjem in resnico (slov. prev.: Siegel 2007, 5–

13). 

 

V razpravi o teh temah v bistvu povzema Schefflerjeve nauke in nauke kritičnih 

racionalistov. Tako zavrne relativizem, predvsem relativistično idejo, da ne 

obstajajo obča merila razumne ocene razlogov, in se zavzame za stališče, da sta 

resnica in razumna utemeljitev neodvisni druga od druge, kar pomeni, da je 

resnica kantovski regulativni ideal slehernega raziskovanja, tako da moramo do 

nje vzpostaviti odgovoren odnos, četudi ne moremo vselej trditi, da jo 

posedujemo (prav tam, 11–2). Podobno pravi v naslednjem poglavju te knjige, ki 

nosi naslov Posplošljivost kritičnega mišljenja: upravičeno smo lahko prepričani v 

nekaj, kar je napačno, kakor lahko neupravičeno verjamemo v nekaj, kar je 

resnično (slov. prev.: Siegel 2007, 30).  

 

To seveda ne pomeni, da resnica ni pomemben cilj vzgoje. V članku 

Epistemologija in vzgoja: nepopolni vodič po družbeno-epistemoloških 

vprašanjih206 v razpravi z Alvinom Goldmanom – ki meni, da kritično mišljenje 

ni epistemološki cilj vzgoje po sebi, temveč zelo pomembno sredstvo za 

doseganje resničnih prepričanj – Siegel trdi, da kritično mišljenje je epistemološki 

cilj po sebi, čeprav se strinja, da je pomemben epistemološki cilj tudi resnica. 

Nenazadnje je pomembna naloga vzgoje prav prenašanje spoznanj ali resnic. 

Sieglova ideja je preprosta: oba cilja sta povezana. To hkrati ponazarja, zakaj je za 

vzgojo aktualno spoznanje v krepkem smislu, se pravi spoznanje (iskanje resnice), 

ki je – kot smo videli zgoraj pri Schefflerju – podprto (upravičeno) z razlogi 

                                                 
206 Siegel, Harvey: Epistemology and Education: An Incomplete Guide to the Social-

Epistemological Issues (2004). Str. 129–137. Episteme. October. 
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(Siegel 2004, 130). Siegel to misel razvija tudi v članku Ali je »vzgoja« grob 

epistemski pojem?207. 

 

Naše stališče je, da Siegel uspešno utemelji nujnost epistemologije za poučevanje 

kritičnega mišljenja. Epistemologija predstavlja nujno opremo kritično 

razmišljajoče osebe. Zgoraj smo rekli, da predstavlja ščit pred nevarnostmi, ki v 

konteksu vzgoje prežijo učenke in učence, predvsem pred nevarnostjo relativizma 

in vsakim drugim pretiranim poudarjanjem družbenega konteksta, kakšno je – kot 

smo videli zgoraj – Paulovo.  

 

Sevega pa razumevanje epistemologije ne sme ostati na ravni posedovanja zbirke 

veščin, temveč jih morajo kritično misleče osebe uporabljati. Scheffler v knjigi O 

človeških zmožnostih omenja razliko med Sokratom in Aristotelom ob vprašanju 

vzgoje. Sokrat je menil, da nihče vede ne izbere slabše med dvema možnostma, 

medtem ko je Aristotel trdil, da golo spoznanje še ne zagotavlja dobre izbire: 

ljudje lahko imajo šibko voljo (Scheffler 1985, 26). Na ta način je samo samo še 

enkrat več ubesedeno prepričanje, da poučevanje golih veščin ni zadosten pogoj 

za vzgojo kritičnih mislecev, čeprav je nujen.  

 

Pri razmisleku o praktičnem ravnanju kritičnega misleca, torej ravnanju, skladnem 

z razlogi,  Siegel uvede sestavino kritičnega mišljenja, ki ji pravi kritični duh.  

 

V članku Posplošljivost kritičnega mišljenja se termin kritični duh »nanaša na 

kompleks stremljenj, dispozicij, drž, navad duha in značajskih lastnosti. Vključuje 

torej nagnjenja – na primer nagnjenost k iskanju razlogov in dokazov pri izrekanju 

sodb ali nagnjenost k skrbnemu, z ustreznimi načeli razumnega ocenjevanja, 

skladnemu ovrednotenju teh razlogov; drže – na primer spoštovanje resnice in 

spoštovanje pomembnosti utemeljenega presojanja, a tudi zavračanje 

pristranskosti, samovolje, izgovorov, iluzij in vsega drugega, kar ovira ustrezno 

rabo razumnega ocenjevanja in utemeljenega presojanja; naravnanosti, ki so 

soglasne s temi nagnjenji in držami – denimo iskanje razlogov (reason seeking) in 

                                                 
207 Siegel, Harvey: Is »Education« a Thick Epistemic Concept? (2008). Philosophical Papers. Vol. 

37, No. 3. Str. 455-469. November 2008.  
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njihovo ovrednotenje, zrel premislek o načelih razumnega ocenjevanja, kritično 

preiskovanje predlaganih razlogov in lotevanje nepristranske ter nekoristoljubne 

ocene teh razlogov; in značajske lastnosti, ki so skladne z vsem naštetim.« (slov. 

prev.: Siegel 2007, 31) Isto pravi na mnogih drugih mestih: v knjigi Vzgoja 

razumnosti, članku Kultiviranje razuma itd. V članku Kultiviranje razuma smo 

pojem dispozicije (nagnjenja) prevedli kot stremljenja, ki bi jih naj pridobili 

učenke in učenci v toku vzgoje in izobraževanja. S tem postane po Sieglu 

»negovanje razuma temeljni cilj ali ideal izobraževanja, […] pomeni vztrajati pri 

prepričanju, da je za izobraževanje bistveno spodbujanje zmožnosti dobrega 

sklepanja in spodbujanje stremljenja, da nas vodijo razlogi.« (Siegel 2008, 21)  

 

To nadalje pomeni – v kolikor sprejmemo vzgojo v imenu tega ideala – da nam 

mora biti mar za razloge, s katerimi podpiramo prepričanja in dejanja, mar za 

življenje, v katerem igrajo razlogi osrednjo vlogo. V Sieglovi opredelitvi 

kritičnega mišljenja, ki stavi na kritičnega misleca samega, gre torej za dva 

poudarka: (1) Razlogi imajo dokazno moč in kritični mislec mora biti sposoben 

ovrednotiti to dokazno moč. (2) Vpliv razlogov je normativen: vodijo racionalno 

prepričanje, presojo in delovanje, zaradi se česar mora kritični – če ga na ustrezen 

način vodijo razlogi – tudi ravnati tako, kot narekuje presoja (prav tam). 

 

1.6 Kritika Sieglovega pojmovanja kritičnega 

mišljenja 
 

1.6.1 Nezadostnost Sieglovih predlogov 
 

Kako doseči ta ideal? Zgoraj smo videli, da je Sieglov predlog vezan na uvajanje 

epistemologije v šole. Toda dejansko je ta predlog precej skop, saj ne pravi nič 

drugega kot to.  

 

V članku Epistemologija, kritično mišljenje in pedagogika kritičnega mišljenja so 

razlogi, s katerimi Siegel utemeljuje uvajanje epistemologije v pouk kritičnega 

mišljenja, naslednji:  
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(1) Uvajanje epistemologije je dobro zaradi učinka na učence. Učenci imajo radi 

epistemološka vprašanja. Ta vprašanja se jim zdijo zanimiva in predstavljajo 

izziv. Epistemologija jih torej motivira. (2) Z vključitvijo epistemologije dobi 

pouk kritičnega mišljenja vsebino, intelektualno težo. S tem pouk kritičnega 

mišljenja ni zgolj tečaj pridobivanja veščin. (3) Epistemologija je potrebna, če naj 

učenci razumejo, kar se učijo. Na primer, zakaj bi se morali izogibati napak v 

sklepanju? Zakaj bi se morali mučiti z rekonstrukcijo argumentov v časopisnih 

člankih, ali zbirati dokaze za svoja stališča? Na takšna vprašanja je mogoče 

odgovoriti le s sklicevanjem na epistemologijo. (4) Učencem pomaga uvideti, da 

se kritično mišljenje (ko gre za njegovo vsebino in upravičevanje, zakaj naj bo v 

učnem načrtu) sklicuje na filozofijo in specifično na epistemologijo. To učencem 

omogoči globlje spoštovanje narave in bistva kritičnega mišljenja. (5) 

Najpomembnejši razlog za uvajanje epistemologije pa je, da omogoča kritično 

mišljenje o samem kritičnem mišljenju. Če epistemologija utemeljuje kritično 

mišljenje, potem je razprava o ustreznih epistemoloških vprašanjih že kritični 

premislek o kritičnem mišljenju. Z uvajanjem epistemologije v učni načrt takšno 

kritiko omogočimo tudi učencem, s čimer izpolnimo temeljna načela samega 

kritičnega mišljenja (slov. prev.: Siegel 2007, 12–3).  

 

Ali torej Sieglovi zgornji predlogi zadoščajo za vzgojo nagnjenj (na primer 

nagnjenost k iskanju razlogov in dokazov pri izrekanju sodb ali nagnjenost k 

skrbnemu, z ustreznimi načeli razumnega ocenjevanja skladnemu ovrednotenju 

teh razlogov); drž (na primer spoštovanje resnice in spoštovanje pomembnosti 

utemeljenega presojanja, a tudi zavračanje pristranskosti, samovolje, izgovorov, 

iluzij in vsega drugega, kar ovira ustrezno rabo razumnega ocenjevanja in 

utemeljenega presojanja); in naravnanosti (ki so soglasne s temi nagnjenji in 

držami, denimo, iskanje utemeljitve (reason seeking) in njeno ovrednotenje, zrel 

premislek o načelih razumnega ocenjevanja, kritično preiskovanje predlaganih 

razlogov in lotevanje nepristranske ter nekoristoljubne ocene teh razlogov)? Ali 

lahko na podlagi Sieglovih predlogov dejansko oblikujemo značajske lastnosti? 
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To je več kot dvomljivo. Še zlasti, če te razloge postavimo ob bok štirim 

razlogom, s katerimi Siegel utemeljuje vzgojo razumnosti oziroma kritičnega 

mišljenja, kar mora po njegovem biti vzgojni ideal slehernega izobraževalnega 

sistema. Razlogi, ki jih naniza v knjigi Vzgajati razumnost (1988, 55–61), v 

člankih Kultiviranje razuma (2008, 22–3) in Vzgajati razumnost: kritično 

mišljenje, neformalna logika in filozofija vzgoje; drugi del: filozofska vprašanja, 

na katerih temelji vzgoja za kritično mišljenje208 ter drugod so štirje: spoštovanje 

učencev kot oseb; samozadostnost in priprava na odraslost; iniciacija v racionalne 

tradicije; demokratično življenje.  

 

Zakaj je to dvomljivo, nam postane očitno, kakor hitro prevedemo Sieglove štiri 

razloge, s katerimi utemeljuje kritično mišljenje kot ideal vzgoje, v besednjak 

Kantove in Russellove filozofije vzgoje, kar ni težko narediti.  

 

Namenimo torej nekaj več besed tem razlogom in njihovi prevedljivosti v 

besednjak Kantove in Russellove filozofije vzgoje. Zgoraj smo že veliko povedali 

o spoštovanju učencev kot oseb in posebnem načinu, ki opredeljuje poučevanje. 

Tukaj omenimo samo, da Siegel v knjigi Vzgajati razumnost izrecno trdi, da je 

pojem spoštovanja izrazito Kantov in izhaja iz njegove formulacije kategoričnega 

imperativa, po kateri drugih ljudi ne smemo obravnavati le kot sredstvo, temveč 

kot cilj (Siegel 1988, 56). 

 

Kantovska je tudi zahteva po samozadostnosti oziroma avtonomiji, kjer gre v 

osnovi za to, da učenk in učencev ne vzgajamo za vnaprej določene vloge v 

življenju, temveč da bodo nekoč sposobni vzeti vajeti svojega življenja v lastne 

roke. Odrasli ljudje morajo biti sposobni upravljati z lastno usodo, namesto da so 

ji podrejeni. Hkrati morajo biti sposobni odgovorno prispevati k skupnemu 

dobremu: prepoznani morajo biti kot člani skupnosti enakih in zmožni morajo biti 

na enak način prepoznati druge (prav tam, 57). V članku Vzgajati razumnost 

preberemo podobno: »Kritični mislec mora biti avtonomen – se pravi, imeti mora 

                                                 
208 Siegel, Harvey: Educating Reason: Critical Thinking, Informal Logic, and the Philosophy of 

Education. Part Two: Philosophical Questions Underlying Education for Critical Thinking (1985). 

Informal Logic. VII, 2&3. Str. 69–81. Spring & Fall.  
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svobodo, da deluje in presoja neodvisno od zunanjih ovir, na temelju lastne 

razumne ocene neposredno danih stvari. In povezano, če jemljemo ideal 

kritičnega mišljenja resno, si moramo prizadevati, da bodo učenci zmožni 

samostojno določiti (kolikor je to mogoče) svojo lastno prihodnost.« (Siegel 1985, 

70) Vzgoja za kritično mišljenje, ki je hkrati vzgoja za avtonomijo in 

samozadostnost, tako nasprotuje vsem tistim vzgojnim ciljem, ki učence 

pripravljajo za kakšno vnaprej predvideno vlogo v družbeni ureditvi (prav tam 

70–71). To je bila, kot smo videli, tudi Russellova in Schefflerjeva tema.  

 

Tudi pri iniciaciji v racionalne tradicije gre za podobno stvar. Učenke in učenci se 

morajo naučiti spoštovati osrednje dosežke človeštva: znanost, literaturo, 

umetnost, zgodovino, matematiko itd. Pri tem se morajo naučiti spoštovati naravo 

razumnih razlogov na posameznih področjih, merila razvoja teh področij itd. (prav 

tam, 59). S tem postanejo dediči dosedanjih dosežkov človeškega rodu in se 

lahko, kot bi rekla Kant in Russell, odvrnejo od neposrednih materialističnih skrbi 

(rabe filozofiranja v imenu bogatenja) in začnejo negovati ustrezne nagone, želje 

in potrebe.   

 

Za nameček je demokracija, torej četrti razlog, s katerim Siegel podpira vzgojo za 

razumnost, mogoča samo, če so državljani kritično misleči avtonomni in 

razgledani posamezniki, kar smo v dosedanjem poteku naloge že večkrat 

poudarili. Prav tako bo tradicija razumne razprave, ki so jo odkrili stari Grki in so 

jo potlej razvijali in negovali številni filozofi, znanstveniki, umetniki, politiki, 

humanisti in drugi na vseh kontinentih sveta v zadnjih dva tisoč petsto letih, 

preživela le, če jo bodo za svojo sprejele nove generacije človeških rodov. Na tej 

točki Siegel navede znamenite Schefflerjeve besede iz teksta Moralno 

izobraževanje in demokratični ideal (prav tam, 60):  

 

»Poleg tega je očitno, da sta splošni pojem razumnosti, ki je v osnovi moralnega 

in znanstvenega stališča, in demokratični ideal tesno povezana. Demokratični 

ideal v polju družbenega upravljanja namreč zahteva institucionalizacijo 

»sklicevanja na razum«, kar pomeni, da mora biti družbena politika predmet 
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odprte in javne kritike, da jo je glede na to kritiko mogoče institucionalno 

spreminjati, in da je treba zavrniti razsojanje o družbenem upravljanju na osnovi 

dogmatičnih pravil oziroma samovoljne avtoritete. Demokratična družba z 

načelno zvestobo kanalom svobodnega razpravljanja, javne kritike, razumnega 

prepričevanja in metodičnega spreminjanja dejansko pušča odprto možnost za 

prihodnje spremembe svojih običajnih načinov ravnanja. Slednji namreč niso 

samoumevni, o njih ne odloča zgolj kakšna privilegirana elita in zanje ne jamči 

nobena nespremenljiva, višja oblast. Običajni načini ravnanja so predmet 

racionalne kritike, kar pomeni, da med svobodno izmenjavo razlogov oziroma v 

poskusih doseganja poštene in vsestranske presoje vzdržujejo sami sebe.« (slov. 

prev.: Scheffler 2008, 103) 

 

Ne glede na pretežno pojmovno usklajenost Sieglove filozofije vzgoje s Kantovo, 

Russellovo ali Schefflerjevo, menimo, da je Sieglovo delo na področju (filozofije) 

vzgoje omejeno. Njegoveg predloga in utemeljitve, ki se nanaša na vprašanje, 

kako vzgojiti kritične mislece, sicer ne zavračmo. Zahteva uvedbe epistemologije 

v poučevanje ni nič drugega kot zahteva po filozofiranju. Toda ta predlog ni 

zadosten. Četudi sprejmemo, da lahko predstavlja epistemologija ščit zoper 

nevarnosti relativizma, avotiritazima itd., zgolj njena uvedba v pouk ne bo 

proizvedla rezultatov, ki jih pričakuje Siegel. Prva težava je že ta, da Siegel, kot 

bomo kmalu videli, razume svoje delo kot filozofa vzgoje predvsem teoretično. 

Meni, da je njegova naloga predvsem analiza pojmov in pojavov na področju 

vzgoje, morda tudi občasno predlaganje in utemeljevanje splošnih odločitev, 

kakršen je prav predlog o uvedbi epistemologije v tečaje kritičnega mišljenja ali 

razlaganje učiteljem, kaj pomeni poučevati. Zavrača pa zahtevo, da bi se moral 

kot filozof vzgoje še aktivno zavzemati za praktično uresničenje teh predlogov. Še 

več, na podlagi njegovega pretežno teoretičnega stremljenja sklepamo, da je zanj 

uvedba epistemologije v pouk kritičnega mišljenja (ali filozofije), ki ga seveda 

odlikuje ustrezen način poučevanja, že zadosten ukrep vzgoje kritičnih mislecev 

ali razumnih oseb, ki so avtonomne in zavezane racionalni tradiciji ter 

demokraciji. 
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Zgoraj, ob obravnavi Sieglove kritike Paula, smo že postavili tezo, da Siegel ne 

vidi moči ovir in odporov, s katerimi se sooča negovanje razumnosti, kakor tudi 

ne vidi, da teh ovir ni mogoče premagati zgolj z nekaterimi spremembami pouka 

(vsebinskimi in didaktičnimi) ali s teoretičnimi predlogi in utemeljitvami za 

poučevanje kritičnega mišljenja? Ne vidi torej, da epistemologija in problemski 

pouk nista zadosten ščit pred nevarnostmi, ki jih omenja sam. Tega ne vidi, ker 

podceni kontekst. 

 

Naša teza je že vseskozi, da je potrebno zagotoviti tudi osnovne zunanje pogoje za 

negovanje in nadaljnje razvijanje idealov, o katerih govorijo Kant, Russell, 

Scheffler in navsezadnje Siegel sam. To pomeni, da je seveda treba spremeniti 

načine poučevanja kritičnega mišljenja (in filozofije), toda za vzgojo (Bildung) 

kritičnih mislecev te spremembe ne bodo učinkovite brez nadaljnjih temeljitih 

sprememb organizacije vzgoje in izobraževanja ter same družbene strukture. Ali 

ni dolžnost kritičnega misleca nekako ukrepati, če ugotovi, da njegovo delo, tudi 

če se drži Sieglovih predlogov, ne vzgaja kritično mislečih oseb? 

 

Pričakovali bi, da bo kritični mislec Sieglovega kova to uvidel, toda, kot rečeno, v 

njegovih delih je precej več znamenj, da praktičnega spreminjanja sveta – v 

kolikor so prav zunanje okoliščine (kontekst) ovira za vzgojo kritičnih mislecev – 

ne smatra za svojo nalogo. Meni, da je dovolj ostati filozof vzgoje in kakovostno 

opravljati intelektualno delo na tem področju. Toda kakšno težo ima zahteva po 

več filozofiranja v svetu, ki z različnimi ukrepi dejansko izrinja pristno 

filozofiranje, hkrati pa biti zadržan do poskusov spreminjanja tega sveta? 

 

Poudarimo, da Sieglovi predlogi sami po sebi niso napačni. Nasprotno. Vsekakor 

si lahko zamislimo svet, kjer analize pojmov, ki nastopajo v vzgoji in utemeljitve 

kritičnega mišljenja, ob hkratni uvedbi epistemologije v šole, že štejejo kot 

dejanja, ki vzgajajo bodoče rodove kritičnih duhov. Dobra utemeljitev nekega 

predloga je lahko živa le v takšnem svetu, kjer je večina tako zrela, da jih prepriča 

moč razlogov. Toda v svetu, kjer živimo, so okoliščine drugačne. Razumnost je 

mogoče negovati v teoriji, v praksi pa veliko težje. V svetu, kjer živimo, je celo 
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samo poučevanje kritičnega mišljenja – kot se pač dandanes uveljavlja – postalo 

ovira idealu razumnosti, kakor si ga zamišlja Siegel. Prav zato tudi zgolj uvedba 

epistemologije v pouk (ali uvajanje problemskega pouka filozofije) ne more dati 

predvidenih rezultatov. 

 

V nadaljevanju si bomo najprej ogledali Sieglove razloge, s katerimi zavrača 

filozofovo dolžnost radikalnejšega družbenega delovanja, se pravi delovanja v 

imenu spreminjanja sveta, ki bi bil prijaznejši do temeljnih humanističnih ciljev in 

samega negovanja razumnosti. Hkrati bomo ocenili tudi njegovo slepoto za 

Paulovo podrejanje poučevanja kritičnega ekonomski uspešnosti.  

 

V četrtem razdelku te naloge si bomo nato ogledali še, kako si sodobna družbena 

stvarnost podreja govor o kritičnem mišljenju: predvsem si bomo ogledali, kako 

tega govora ne spreminja na ravni izrekanja (označevalca), temveč na ravni 

pomena (označenca). Danes je namreč mogoče citirati Siegla, »govoriti Siegla«, 

če se tako izrazimo in vendar ne vzgajati avtonomnih duhov, temveč šolati kadre 

(simbolne analitike) za vnaprej pripravljene vloge. Poskusili bomo podati še 

temeljne vzroke za te zaskrbljujoče pojave.  

 

1.6.2 Sieglova slepota 
 

Iz Schefflerjevega članka Filozofija vzgoje in novi aktivizem209 lahko izluščimo 

temelje logike Siegle slepote, ki je v bistvu struktura slepote znatnega dela 

analitične filozofije vzgoje.  

 

Scheffler se v tem članku najprej upravičeno pritožuje nad nesmiselnostjo 

ločevanja filozofije vzgoje od filozofije kot take in dejstvom, da se filozofije 

vzgoje ne jemlje resno. Vzroka tega podcenjevanja sta po njegovem dva: ločitev 

pedagoških študijskih programov od humanistično-družboslovnih študijskih 

programov. V našem kontekstu bi lahko rekli, da so pedagoške fakultete ločene od 

                                                 
209 Scheffler, Israel: Philosophy of education and the new activism (1973). V: Reason and 

Teaching (1973). Str. 18–30. The Bobbs-Merrill Company, Inc.   
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filozofskih in družboslovnih. Drugi vzrok je obrat anglo-ameriške analitične 

filozofije k naravoslovno-matematičnim temam (Scheffler 1973, 18).  

 

Scheffler se je torej šele boril za priznanje filozofije vzgoje in, kot pravi sam, vsaj 

deloma uspel (prav tam, 21). Čeprav je na mnogih oddelkih za filozofijo sama 

filozofija vzgoje še vedno podcenjena, je (pod različnimi imeni) vendarle prisotna. 

Vzgoja je postala upoštevanja vreden predmet raziskovanja. Gotovo bo treba še 

nekaj časa – vsaj pri nas – da bo filozofija vzgoje pridobila status filozofije 

umetnosti, filozofije religije, filozofije prava, filozofije znanosti, politične 

filozofije, uporabne etike ipd., toda stvari gredo na bolje.  

 

Ker se stvari glede statusa filozofije vzgoje popravljajo, se danes postavlja 

nekoliko drugačno vprašanje: v kolikšni meri lahko filozofija vzgoje (po tem, ko 

jo priznajo sami filozofi kot pomembno filozofsko vejo) usmerja prakso na 

področju vzgoje in izobraževanja?  

 

Scheffler meni, da je naloga filozofije vzgoje (podobno kot naloga sleherne veje 

filozofije) predvsem raziskovanje in kritika pojmov ter praks, ki se pojavljajo v 

vzgoji. Filozofija vzgoje potemtakem povezuje filozofsko tradicijo z idejami, 

institucijami in vprašanji, ki vznikajo v vzgojni praksi. Naloga filozofije vzgoje je 

ozavestiti podmene, orientacije in načine mišljenja v vzgoji in izobraževanju. S 

tega zornega kota gre za dejavnost drugega reda, medtem ko je vzgoja, ki je njen 

predmet raziskovanja, dejavnost prvega reda. Na ta način lahko sama vzgoja 

pridobi globlje in širše samozavedanje in s tem ustrezno spremembo prakse (prav 

tam, 20–1).  

 

Toda uspešno uveljavljanje filozofije vzgoje in dejstvo, da si je filozofija vzgoje 

med filozofi izborila priznanje, ima po Schefflerju nepričakovane posledice: z 

uveljavitvijo je postala okužena s krizo, ki zadeva samo filozofijo. Scheffler ima v 

mislih postmodernistični in relativistični val, ki je zajel filozofsko samozavedanje. 

Novonastali položaj opiše v štirih točkah: (1) nestrpnost do teoretičnih zamisli, 

analiz in argumentov; (2) naraščajoče zavračanje ideala razumnosti; (3) 
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odvračanje od discipline (mišljenja) in strokovnih meril (profesionalnih 

standardov) ter (4) težnja k rekonstrukciji intelektualnega dela kot politične 

ideologije, ki je samo nadaljevanje političnega delovanja (prav tam, 22).   

 

Na tej točki Scheffler poda opredelitev filozofije, ki jo je vredno navesti v celoti: 

»Filozofija je teorija, ki temelji na argumentih, razdelanih in natančnih, kolikor 

zahteva dognanje resnice o dani stvari, argumentih, ki se ne ravnajo po nobenih 

zunanjih vodilih, temveč vodijo tiste, ki si prizadevajo razumeti stvari. To 

pojmovanje argumentiranja nadalje počiva na idealu razumnosti, na razpravi, 

katere cilj ni napeljevanje ali prepričevanje, temveč kritično preverjanje domnev s 

preiskovanjem razlogov, ki se logično nanašajo na te domneve. Preverjanje 

takšnih domnev ni enostavna naloga in tudi ne plod veščin, ki bi bile prirojene le 

nekaterih srečnežem. Sposobnost filozofiranja je rezultat učenja in izkustva, zlasti 

intelektualnega stika z ohranjenimi argumenti filozofov iz preteklosti in 

najboljšimi kritičnimi deli sodobnih filozofov in logikov. Sposobnost filozofiranja 

je poganjek discipliniranega učenja filozofije; utelešena je v poklicnih merilih 

filozofskega dela. In slednjič, čeprav se filozofija ukvarja s politiko, se ukvarja 

tudi z drugimi področji človeškega izkustva: z etiko, zgodovino, znanostjo, 

umetnostjo, religijo, vzgojo, matematiko in duhom. Njen namen je odkriti resnico, 

pridobiti razumevanje, ni pa njen namen razširjanje strankarskih (partisan) 

prepričanj ali vpletanje v politično delovanje.« (prav tam, 22–3) 

 

Scheffler torej zavrača aktivistično zahtevo, da mora filozofija znova opredeliti 

samo sebe z ideološkim besednjakom, se odpreti za družbeno aktivistično 

dejavnost in se spremeniti v militantno agenturo kakšnega političnega programa, 

ki si prizadeva za družbeno spremembo. Scheffler to zahtevo postavlja v množico 

vseh drugih zahtev, ki so od filozofije zahtevale služenje: predvsem služenje 

državi ali cerkvi (prav tam, 23).  

 

To je v osnovi tudi Sieglova pozicija, čeprav, kot smo zgoraj že omenili, se 

filozofa tudi razlikujeta ob vprašanju odnosa teorije in prakse. Scheffler namreč v 

nadaljevanju zgoraj omenjenega članka zavrne zgolj slepi aktivizem, torej 
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aktivizem, ki od nas zahteva sledenje za vsako ceno (tudi za ceno zanemarjanja 

argumentov), medtem ko Siegel bolj ali manj zavrača dolžnost do slehernega 

aktivizma. Scheffler meni, da je naloga filozofije vzgoje kot dejavnosti drugega 

reda vendarle tudi spremeniti prakso vzgoje, kar nadalje pomeni, da razum 

(teorija) ni področje, ki bi bilo ločeno od delovanja (prakse, akcije) (prav tam, 29). 

»Razum je namreč stvar trajne dolžnosti do vrednotenja verodostojnosti 

prepričanj in odločitev s pomočjo logično primernih razlogov. To pa pomeni, da 

razum ne nasprotuje akciji, celo ne radikalni akciji, vendar nasprotuje fanatizmu, 

se pravi, neupogljivi privrženosti naukom in manku pripravljenosti do odgovorne 

logične kritike, ki temelji na dokazih in alternativnih pogledih. Zavrniti fanatizem 

zato ne pomeni zavrniti akcije. Nevaren nesmisel je misliti, da lahko mislijo samo 

impotentni, delujejo pa samo fanatiki. Vprašanje za vse nas je razumno izbrati 

družbeno akcijo, se odločiti, kolikšen in kakšen naj bo trud, ki ga vložimo v to 

akcijo.« (prav tam) 

 

Siegel v nasprotju s tem in nepričakovano jasno loči teorijo in prakso ter smatra, 

da je naloga filozofa vzgoje izrecno ukvarjanje s teorijo (razumevanjem pojavov 

na področju vzgoje), če pa se že ukvarja s praktičnimi rešitvami, tedaj tega ne 

počne več kot filozof (kritični mislec). Kako pride do tega stališča? 

 

V člankih Prihodnost in namen filozofije vzgoje210, O obveznostih poklicnega 

filozofa vzgoje211 in Kako »praktična bi morala biti filozofija vzgoje?212 (zlasti v 

slednjem) obnovi Schefflerjevo stališče, da je naloga filozofije razumevanje 

pojavov in odkrivanje resnice. Toda v sicer upravičenem boju zoper zunanje 

ekonomske pritiske razvije stališče, da ni njegova dolžnost, vsaj ne njegova 

dolžnost kot filozofa vzgoje, praktična borba zoper te pritiske.  

 

                                                 
210 Siegel, Harvey: The Future and Pupose of Philosophy of Education (1981). Educational 

Theory. Winter 1981. Vol. 31, No. 1. Str. 11–15. Board of Trustees of the University of Illinois.  
211 Siegel, Harvey: On the Obligations of the Professional Philosopher of Education (1983). 

Journal of Thought. Vol. 18, No. 2, Summer 1983. Str. 31–37. Caddo Gap Press.  
212 Siegel, Harvey: How »Practical« Should Philosophy of Education Be? (1981). Educational 

Studies: A Journal of the American Educational Studies Association. Str. 125–134. 12: 2. 
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Stališče, ki mu Siegel upravičeno nasprotuje, je podrejanje filozofije ekonomskih 

interesom. To stališče pravi nekako takole: filozofi vzgoje si ne morejo več 

privoščiti nekoristnega premišljevanja o teoretskih vprašanjih, saj so časi težki, 

negotovi, službe redke in filozofi vzgoje lahko preživijo edino tako, da kolegom 

na pedagoških fakultetah pokažejo, da so zmožni prispevati k tekočim vprašanjem 

vzgoje. Ideja je torej ta, da bi se morala filozofija vzgoje spremeniti v svetovalno 

telo za učitelje, postati bi morala neposredno praktična. Siegel se temu zoperstavi 

z izzivalno mislijo, da mora filozof vzgoje ravnati ravno obratno: postati mora še 

bolj teoretski, še bolj se mora posvetiti filozofskemu raziskovanju vzgoje (Siegel 

1981, 125).  

 

Siegel sicer loči dva argumenta, ki v imenu podrejanja ekonomiji pozivata 

filozofijo vzgoje, naj bo praktična: (1) argument iz narave filozofije vzgoje in (2) 

argument iz narave trga dela za filozofe vzgoje (prav tam).  

 

Argument iz narave filozofije vzgoje pravi, da gre za vejo filozofije, ki se ukvarja 

z vzgojo. Zato raziskovanje, ki ni neposredno povezano s praktičnimi vprašanji 

vzgoje, sploh ni tehtno. Zato ne more biti filozofija vzgoje. Argument torej trdi, 

da je raziskovanje vzgoje tehtno le, če je praktično uporabno, če ima neposredne 

učinke na vzgojno prakso. Siegel ta argument zavrne, saj je očitno, da neposredna 

uporabnost ni nujni pogoj smiselnosti ali tehtnosti ukvarjanja z nekim področjem. 

Morda bi zagovorniki tega argumenta lahko trdili, da je področje vzgoje vendarle 

tako posebno, da je sleherno raziskovanje, ki ni neposredno uporabno, v resnici 

nesmiselno. Zaposlovalci, izobraževalci in učitelji pedagoških fakultet dejansko 

pričakujejo praktičen doprinos od filozofov vzgoje, medtem ko znanstveniki od 

filozofov znanosti ne pričakujejo tako rekoč ničesar (prav tam, 126; 1983, 35–6).  

 

Siegel argument iz narave filozofije vzgoje kritizira tudi v članku O obveznostih 

poklicnega filozofa vzgoje. Poklicni filozof vzgoje je služabnik vzgojne 

podjetnosti, njegovo bistvo je pomagati vzgoji. Zato mora doseči širše občinstvo 

in ne le kolegov filozofov (Siegel 1983, 33). Siegel odgovarja, podobno kot 

zgoraj, da je treba ta napačna pričakovanja popraviti in se še naprej ukvarjati s 
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filozofskim razumevanjem vzgoje (Siegel 1981, 126–7; 1983, 33). Razumevanje 

vprašanj, ki nam jih zastavlja vzgoja, je že samo po sebi smiselno.  

 

Drugi argument, ki izhaja iz narave trga dela za filozofe vzgoje, je še enostavnejši. 

Delovna mesta za filozofe, ki se ukvarjajo z vzgojo, so redka. Pedagoške 

fakultete, ki jih običajno zaposlujejo, so v istih finančnih škripcih kot vse druge 

vzgojno-izobraževalne ustanove in so zato prisiljene preveriti praktično 

produktivnost različnih sestavnih delov svojih vzgojno-izobraževalnih programov. 

Filozofi vzgoje, ki se ukvarjajo z neuporabnimi spekulacijami in analizami, prav 

malo prispevajo k tej produktivnosti. Zato so pogrešljivi. Filozofi vzgoje morajo 

torej postati bolj uporabno naravnani, če hočejo obdržati delovna mesta (prav tam, 

128). 

 

Siegel se temu argumentu zoperstavi na dva načina. (1) Pojem produktivnosti je v 

tem oziru popolnoma zgrešen. Ne moremo pričakovati, da bo filozof vzgoje enako 

produktiven kot psiholog na področju vzgoje ali strokovnjak za medije. 

Pričakovanje podobne produktivnosti priča o nerazumevanju narave filozofije 

vzgoje, ki si prizadeva predvsem filozofsko razumeti vzgojo, ne prizadeva pa si 

prispevati k produktivnosti izobraževalnih programov. Kako produktivno je, na 

primer, razumevanje abstraktnih poant, ki se nanašajo na upravičenost določenih 

pristopov k moralni vzgoji? Morda na dolgi rok celo je; toda kako bi to izmerili? 

Merjenje produktivnosti razumevanja je težavno (prav tam).  

 

(2) Zgrešeno je tudi pristajanje na večjo (praktično) uporabnost filozofije vzgoje v 

imenu preživetja, kjer bi se samo začasno podredili diktatu ekonomije. Siegel 

pravi, da ta argument ne vstopa v polje intelektualne obrambe filozofije vzgoje in 

v bistvu zahteva zanikanje njene intelektualne integritete. Filozofija vzgoje se 

proda (prav tam, 129). Tudi, če bi se prodala samo deloma, ker je to pogoj 

ohranitve vsaj dela čistega raziskovanja, bi Siegel to zavrnil, ker bi dovolila 

spremembo primarnega fokusa na osnovi prisile ali neintelektualnih razlogov. 

Tudi tako je zanikana intelektualna integriteta, ki pomeni ravno to, da zunanji 
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(politični) razlogi ne morejo določati, s čim se je vredno ukvarjati (prav tam, 130). 

Izgubljena je avtonomija, temeljna lastnost (drža) kritičnega misleca.  

 

Siegel torej trdi, da intelektualno gledano skrb za preživetje ni zadostni razlog, 

zaradi katerega bi morali spremeniti primarni fokus filozofije vzgoje, čeprav je 

morda to mogoče braniti s političnega vidika. Vendar k temu doda, da vprašanja 

preživetja prav tako ne moremo zanemariti, saj bi bilo to neumno. Še posebno ne 

moremo tega narediti, kadar je vprašljivo preživetje drugih in ne le naše (prav 

tam). Vseeno pa je treba zahtevo po uporabnosti filozofije vzgoje prepoznati kot 

to, kar je, kot preživetveno potezo, ki je ni mogoče braniti intelektualno, ker jo 

motivirajo politične in ekonomske okoliščine (prav tam, 130–1).  

 

Pričakovali bi, da bi se kritični mislec odločneje uprl grožnjam, ki vodijo v izgubo 

avtonomije poklica, ki ga opravlja. Ne moremo sicer reči, da se Siegel sploh ne 

upre, toda to stori le teoretično, kot filozof vzgoje. Praktično, kot človek, ki je 

hkrati politično bitje, pa se je pripravljen tudi ukloniti ali takšno držo braniti, 

kadar se ne odloča le zase, čeprav potem te odločitve ni mogoče braniti 

intelektualno. Podredil bi se, a ne kot filozof vzgoje, temveč kot običajni človek z 

običajnimi skrbmi; kot filozof vzgoje pa bi ohranil integriteto.  

 

Očitno je, da Sigel zelo ostro ločuje teorijo in prakso. Zaradi obrambe integritete 

(filozofa vzgoje) proizvede teoretsko stališče, da obstajata dve vrsti zelo različnih 

dejavnosti z različnimi cilji. Bistvo teorije je teoretiziranje in doseganje 

razumevanja. Bistvo prakse pa ni doseči razumevanja, temveč ohraniti ali 

spremeniti stanje stvari. Pri ukvarjanju s praktičnimi dejavnostmi uporabljamo 

veščine in upamo, da bomo vplivali na stvari: da se bodo spremenile ali ostale 

enake. Namena teorije in prakse se tako razlikujeta. Lahko si prizadevamo za 

razumevanje neke stvari, ne da bi si prizadevali izboljšati prakso, lahko pa si 

prizadevamo izboljšati prakso, ne da bi si hkrati prizadevali to prakso razumeti. 

Zdravnik zdravi, medtem ko raziskovalec na področju medicine želi razumeti 

posamezne pojave. Čeprav raziskovalec upa, da bodo njegova odkritja uporabna, 

se njegovo teoretsko delo še vedno razlikuje od praktičnega dela zdravnika. 
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Prevelika pričakovanja glede praktične uporabnosti teorije lahko celo ovirajo 

teoretično delo. To pomeni, da je treba teoriji dopustiti avtonomijo, če želimo 

njene praktično uporabne sadove. Tudi filozofsko raziskovanje vzgoje mora biti 

avtonomno od posameznih težav, če naj zagotovi vpogled in razumevanje, ki sta 

nujna za rešitev teh težav. Kakor hitro si zastavljamo samo še vprašanja, ki imajo 

kar najbolj neposredno praktično vrednost, ne bomo več sposobni razumeti 

pojavov in rezultati tako omejenih raziskovanj sploh ne bodo več praktično 

uporabni (prav tam, 131; 1983, 35; 1981, 12–13).  

 

Argument samo na prvi pogled ni slab. Siegel v njem do neke mere upravičeno 

brani avtonomijo slehernega raziskovanja in opozarja pred nevarnostmi njegove 

vprege v dnevne praktične agende. Toda nasloni se na površno analogijo med 

zdravnikom in raziskovalcem na področju medicine na eni strani ter učiteljem in 

filozofom vzgoje na drugi. Tako kot si morajo raziskovalci na področju medicine 

prizadevati za čisto raziskovanje, si torej morajo tudi filozofi vzgoje še naprej 

prizadevati za vpogled v filozofska vprašanja vzgoje. Prispevati morajo k 

razumevanju vzgoje in ne k njenemu »zdravljenju«. Če postanejo plodovi 

filozofije praktično uporabni, je to sicer dobro, vendar pa uporabnost ne sme biti 

glavni cilj raziskovanja vzgoje (prav tam, 133; 1983, 34).  

 

Toda, ali lahko iz obrambe avtonomije raziskovanja in raziskovanja na področju 

filozofije vzgoje izpeljemo sklep, da je filozofsko razumevanje vzgoje tudi edini 

cilj dela filozofa vzgoje (prav tam, 133; 1983, 34)? Oziroma, kot preberemo v 

tekstu O obveznostih poklicnega filozofa vzgoje, da filozofa vzgoje nič ne 

obvezuje k filozofiranju v javnosti ali prizadevanju k spremembi politike na 

področju vzgoje in izobraževanja? To sicer ne pomeni, da tega ne sme početi, ni 

pa to njegova dolžnost (Siegel 1983, 34, 37). 

 

Kako bi ocenili Sieglovo stališče? Oba argumenta, ki zagovarjata podreditev 

vzgoje, se odrekata idealu avtonomije raziskovanja. Glede tega se strinjamo s 

Sieglovo kritiko. Podrejanje ekonomiji se ne razlikuje od podrejanja avtoritarni 

oblasti (politični ali cerkveni), pred katero sta svarila Kant in Russell. Strinjamo 
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se tudi s stališčem, da je lahko dobra reakcija na zunanje pritiske še večja 

posvetitev raziskovanju. Toda ne moremo se strinjati, da je to že tudi vse. Videli 

smo, da Siegel drugačnih odzivov (javne kritike ali še radikalnejšega 

organiziranja odpora) sicer ne zavrača, toda trdi, da filozof, ki se odzove, tega ne 

stori kot filozof, hkrati pa odziv ni njegova dolžnost. 

 

Sami trdimo nasprotno. Obstajajo okoliščine, ko postaneta javna kritika (Kant) in 

še dejavnejši odpor v imenu razsvetljenskih ciljev (Russell) dolžnost kogarkoli, 

torej tudi filozofa. Javna kritika in dejaven odpor v imenu razsvetljenskih idealov 

ni omejena na posamezen poklic (po Sieglu filozofija očitno ni takšen poklic), 

prav tako ni omejena na državljana, ki je (kot pri Sieglu) ločen od stroke. Javna 

kritika je dolžnost sleherne vzgojene osebe, če resnično kritično misli. Spomnimo 

se, po Kantu je javna kritika v imenu razsvetljenskih idealov dolžnost, ki se ji 

intelektualci (filozofi, kritični misleci) ne moremo izogniti. Če nekoliko 

posodobimo Kantovo stališče in sprejmemo, da v imenu javnosti ne govorimo le v 

funkciji občega razsvetljenskega ideala (katerega končni politični cilj je 

kozmopolitska družba), temveč že kot uslužbenci javnih vzgojnih institucij (v 

kolikor sprejmemo, da je smisel njihove zasnove prav širjenje razsvetljenstva), 

tedaj nas ta dolžnost doseže še toliko prej; zlasti, ko je v nevarnosti 

preoblikovanje (uničevanje) teh institucij v imenu ekonomskih ali kratkoročnih 

materialističnih ciljev (pridobitniških nagonov, kot bi rekel Russell). Prav tako je 

naša dolžnost še aktivnejše ukrepanje kot zgolj z javno kritiko, če to zahtevajo 

okoliščine oziroma so izpolnjeni pogoji, o katerih govori tudi Scheffler. Včasih je 

preprosto treba organizirati stavke, proteste, zasedbe javnih prostorov itd. 

 

Zato je nenavadno trditi, da v funkciji filozofa Kantova javna kritika in Russellov 

aktivizem nista naša dolžnost, medtem ko v funkciji človeka ali državljana 

morebiti sta. Na prvi pogled se zdi takšna trditev zgolj besedna igra, toda dejansko 

je veliko več. Izraža razpad človeka na njegove številne družbene funkcije in 

morda še človeka kot takega (na teoretičnega človeka in praktičnega človeka), 

tako da se lahko vprašamo, kaj potem ostane od kritičnega duha, ki ga propagira 

prav Siegel. Kakšen smisel ima potem opredelitev kritičnega mišljenja oziroma 
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kritičnega misleca, po kateri je to nekdo, ki ga vodijo razlogi? Ali ni cilj vzgoje za 

kritično mišljenje prav vzgoja kritičnih mislecev, tako kot je pri Kantu cilj 

filozofiranja vzgoja zrelih, avtonomnih oseb, na katere znanje ne bo samo 

obešeno in od njih ločeno kot tuja srajca?  

 

Skratka, če je kloniti pred zunanjimi ekonomskimi pritiski intelektualno 

neupravičeno, če se prav tako ne moremo odreči poskusom razumevanja pojavov, 

iz tega ne sledi, da med dolžnostmi filozofov vzgoje kot avtonomnih, kritično 

mislečih oseb ni javno opozarjanje ali dejavno nasprotovanje pojavom in 

politikam, za katere lahko predhodno dokažemo, da ovirajo ali preprečujejo prav 

raziskovanje samo, mišljenje kot mišljenje in obstoj avtonomnih, kritično 

razmišljajočih oseb. Ali si lahko predstavljamo, denimo, filozofa, ki – kot smo 

pokazali v prvem delu naloge – uči misliti, ki v imenu tega cilja učenke in učence 

napotuje na raziskovanje vsakdanjih prepričanj in podmen, ki nemara z njimi 

analizira prakse, ki ljudi odvračajo od kritičnega mišljenja, nato pa, ko se sam 

sooči s takšnimi praksami, molči kot javna oseba in zanika dolžnost kritiziranja ali 

upora zoper te prakse ali pa se nemara poskusi izvleči z besedno igro, da to ni 

njegova dolžnost kot teoretika, raziskovalca ali učitelja, temveč morda zgolj 

dolžnost kot človeka (državljana), ki pa mora žal molčati, ker se ne more odločati 

o preživetju drugih? Trdimo, da je takšna drža protislovna. Takšna oseba ni 

kritični duh, tako da ni jasno, kako lahko hkrati meni, da je njen poklic (njena 

poklicna dolžnost) vzgajati kritične duhove ali raziskovati teoretične podmene te 

prakse.  

 

Spomnimo se znova Sieglovih štirih razlogov, s katerimi utemelji uvajanje 

kritičnega mišljenja (mi bi rekli filozofije) v vzgojo in izobraževanje, ki nastopajo 

hkrati kot naloge filozofije. To je vzgoja avtonomnega, kritično mislečega duha, 

ki bo živel, če dodamo, v demokratičnih samoupravnih skupnostih, ki se bo 

sposoben skupaj z drugimi razumno odločati o bistvenih vidikih življenja, ki bo 

druge cenil in spoštoval, kakor bo cenil in negoval tudi dediščino človeškega 

rodu. Sooblikovanje pouka, učnih metod in praks, ki bodo po predpostavki 

oblikovale takšne značaje, morda res ni neposredni ali izrecni posel filozofa 
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vzgoje kot teoretika. A težko bi trdili, da v danem družbeno-političnem kontekstu 

to niso tudi politična vprašanja, ob katerih se lahko preprosto vzdrži. Vzgojiti 

avtonomne državljane, člane demokratičnih skupnosti, ki bodo spoštovali 

racionalno tradicijo (ki se bodo torej opremili s ščitom epistemologije), je vendar 

tudi politična odločitev, tako da v tem oziru filozof (vzgoje) ne more kar molčati 

in stati križem rok, kadar družbeni prostor preplavljajo avtoritarni trendi, ki 

spreminjajo tudi učne metode in prakse.  

 

Doslej rečeno kaže samo na en vidik Sieglove slepote. Ta vidik nam pomaga 

osvetliti še drugega, na katerega smo zgoraj že opozorili. Gre seveda za Sieglovo 

slepoto za Paulovo podrejanje kritičnega mišljenja ekonomskim ciljem. Zgoraj 

smo podrobno razgrnili Sieglovo kritiko Paula. Ta kritika se ob orisani slepoti  

kaže kot simptom. Prav Paul je namreč avtor, zoper katerega bi lahko Siegel 

uperil svojo kritiko trendov, ki od filozofije vzgoje zahtevajo praktično 

uporabnost in prilagajanje ekonomiji zaradi preživetja. Toda videli smo, da nas 

Siegel s poti obetavne kritike vodi na pot, ki je precej manj obetavna; ki temelji na 

ločitvi teorije in prakse. Posledica te kritike so teoretični kritični misleci, ki se 

pred nevarnostmi sveta skrivajo za ščitom epistemologije in ki na dejanske 

negativne, nerazsvetljenske politike odreagirajo zgolj tako, da se zavzemajo za še 

več epistemologije (teorije), zaradi česar pristanejo pri domnevno moralnem 

stališču, da onkraj stroke nimajo pravice govoriti v imenu drugih.  

 

Sieglova slepota za veliko boljšo kritiko Paulove strategije, je torej nenavadna 

prav zato, ker bi lahko Paulovo strategijo kritiziral z lastno kritiko podrejanja 

filozofije vzgoje ekonomskim pritiskom. Ta slepota je še toliko bolj nenavadna, 

ker bi lahko z njo uspešneje podprl svoje pripisovanje nevarnosti relativizma 

Paulovim pedagoškim prizadevanjem, za katero smo zgoraj videli, da ni preveč 

prepričljivo. To bi lahko storil s prikazom povezanosti relativizma s skrajno 

libertaristično politiko, ki si podreja kritično mišljenje in filozofijo vzgoje. 

 

Tukaj velja poudariti, da je Siegelova kritika relativizma izjemno natančna. 

Njegova epistemološka dela, dela s področja filozofije znanosti, ki so tehtna tudi 
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za filozofijo vzgoje, in mnoga dela s samega področja filozofije vzgoje, se namreč 

redno ukvarjajo s kritiko relativizma. Omenimo samo knjigo Ovržba relativizma: 

kritika sodobnega epistemološkega relativizma213 in članek Kultiviranje razuma. 

V obeh teh delih nameni prostor tudi kritiki Feyerabendovega epistemološkega 

relativizma, v članku kar celo poglavje.  

 

Toda težava Sieglove kritike epistemološkega relativizma (logike okvirjev) in 

zlasti kritike Feyerabenda je v tem, ker ne vidi Feyerabendovega političnega 

libertarizma, v imenu katerega se ravno dogajajo pritiski, ki od filozofije vzgoje 

(in poučevanja kritičnega mišljenja) zahtevajo praktično uporabnost v pomenu 

služenja ekonomiji. Siegel torej ne vidi povezave med relativistično kritiko 

razumnosti (zahtevo po odpovedi razumu) in libertaristično ideologijo.  

 

Toda ta obstaja. Feyerabend v knjigi Spoznanje za svobodne ljudi svoj 

demokratični relativizem (epistemološki relativizem) med drugim utemeljuje z 

argumentom, po katerem imajo ljudje pravico, da ne živijo razumno, temveč kot 

jim ustreza. Argumentirati pravico do nerazumnega življenja z razumni razlogi je 

že samo po sebi čudaško. Če imajo ljudje pravico živeti, kot jim ustreza, pravi 

argument, se lahko odločijo za katerokoli tradicijo. Če, na primer, neka tradicija 

zdravljenja nasprotuje zahodni medicini, se imajo ljudje pravico odločiti za to 

tradicijo. Toda to še ni vse. V naslednjem navedku najdemo dokaz za povezavo 

relativizma in libertarizma: 

 

»Znanosti so po tem gledanju produkti, ki jih znanstvenik ponuja na prodaj, in 

državljani odločajo, skladno s svojimi tradicijami, kaj bodo kupili in kaj bodo 

pustili. Znanosti niso pogoji racionalnosti, svobode, niso predpostavke vzgoje; so 

blaga. Znanstveniki sami pa so prodajalci teh blag, niso sodniki o resničnem ali 

napačnem. So kvečjemu plačani služabniki družbe […].« (Feyerabend 2007, 17) 

 

Tudi, če se s tem opisom položaja znanosti v sodobnem svetu strinjamo, bomo še 

vedno nasprotovali mnenju, da je tako tudi prav. Ampak Feyerabend v to ne 

                                                 
213 Siegel, Harvey: Relativism Refuted: A Critique of Contemporary Epistemological Relativism 

(1987). Synthese Library. Volume 189. D. Reidel Publishing Company. 
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dvomi. Zanj je pogoj svobodne demokratično anarhične libertarne družbe prav 

svobodna tržna izmenjava med vsemi tradicijami, in sicer »svobodna izmenjava 

(misli, dobrin, delovanj itn.).« (prav tam, 59) 

 

Ta del Feyerabendovega anarhizma je oblika tržnega anarhizma, se pravi 

skrajnega libertarizma, ki ga zavračajo celo libertarci sami – denimo Nozick. To 

namreč pomeni, da je dejansko vse na trgu. Prav vse postane blago s tržno 

vrednostjo. V takšnih okoliščinah lahko dejansko pride do tega, da racionalne 

tradicije izgubijo institucionalno zaščito, zaradi česar se morajo podrediti tržnim 

zakonitostim in postati praktično-uporabne. Feyerabend temu ne bi nasprotoval, 

če bi bila takšna volja ljudi.  

 

Nesmiselno se je še naprej ukvarjati s temi naivnimi predstavami, ki popolnoma 

spregledajo, da na prostem trgu ni veliko prostora za svobodno voljo ljudi, ker 

postane ta vprežena v tržne zakonitosti. Tukaj nas zanima, zakaj Siegelova kritika 

Feyerabenda spregleda takšne momente. Ali drugače, zakaj spregleda, da je 

politična resnica relativizma nemara prav popolnoma svobodni trg, ki spodbuja le 

kritično mišljenje v imenu bogatenja? Tako bi njegovo pripisovanje relativizma 

Paulu ali opažanje nevarnosti relativizma – glede na to, da se tudi Paul podredi 

diktatu libertarnega trga – dobilo vsaj neko osnovo. 

 

Naš odgovor na vprašanje Sieglove slepote je njegova pretirana apolitičnost, ki se 

kot drža kaže v njegovem razcepu med teorijo in prakso. Med vsemi kritikami 

razumnosti, ki jih Siegel našteje v članku Kultiviranje razuma (Feyerabendov 

relativizem, kritika individualizma, feministične kritike in postmodernizem), 

namreč ni najti kritike politike, ki v imenu ekonomskih ciljev ravno tako 

predstavlja oviro avtonomnemu mišljenju (razumnosti), najbrž celo največjo 

oviro, pravzaprav že grožnjo, če pomislimo, da so vsi predstavniki taborov, ki jih 

Siegel kritizira, vendarle pripravljeni z argumenti in v razpravi braniti svoje 

položaje, medtem ko libertaristična ekonomska politika zahteva skorajda le to, da 

se prilagajamo njenim ciljem, pri tem uživamo, ker bodo za vse drugo poskrbeli 

strokovnjaki (podjetniki, finančniki in ekonomisti); da torej ne mislimo, temveč 
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verujemo, demokracijo pa se samo igramo v lokalnih okoljih, seveda v 

»razumnih« mejah, ki jih določa volja strokovnjakov.  

 

Siegel torej upravičeno zavrača nereflektirane zunanje pritiske, ki silijo filozofijo 

vzgoje in vzgojo samo v iracionalno revizijo lastnega dela, toda kar nato 

proizvede, je slepota za dejansko nevarnost in ideološka (ter zato nereflektirana) 

delitev dela oziroma delitev na teorijo in prakso, ki se kaže v zavračanju 

praktičnega delovanja in v zavračanju javne kritike ali akcije zoper dejansko 

nevarnost, v kolikor bi kritiko in akcijo zahtevali od strokovnjakov. Sklepamo, da 

je oboje posledica slepote za to nevarnost ali rečeno drugače, pomanjkanje 

dojemanja realnosti te nevarnosti. Zato nas Siegel v kritikah Paula vodi s poti 

najmočnejše kritike, hkrati pa se muči z dokazovanjem, da nekdo sicer lahko 

javno kritizira ali se javno bori zoper libertaristične trende, toda to počne kot 

politična oseba in ne kot poklicni filozof vzgoje. Še huje v tekstu O obveznostih 

poklicnega filozofa vzgoje piše, da se nekdo lahko trudi s snovanjem pedagoško 

učinkovitih materialov, zaradi katerih bo postala moralna vzgoja boljša, toda, 

znova, tega ne počne kot filozof vzgoje, temveč kot pedagog ali psiholog. Naloga 

psihologa je namreč, da ustrezno spodbudi neko spremembo pri učencih, medtem 

ko je naloga filozofa vzgoje filozofska razlaga konceptualne spremembe pri 

otrocih (Siegel 1983, 34, 37).  

 

Kant, Russell in tudi Scheffler bi zavrnili takšno ločevanje teorije in prakse. Ves 

smisel filozofiranja kot načina vzgoje kritičnih mislecev ali razsvetljenih 

avtonomnih državljanov (sveta) pri Kantu in Russellu je vzgojiti ljudi, katerih 

znanje bo koristilo razsvetljenskim ciljem. S tega vidika je razpravljanje o tem, 

kaj in v kakšni vlogi nekaj lahko ali moram narediti, nesmiselno drobnjakarstvo. 

Poleg tega smo zgoraj videli, da tudi Scheffler zavrača podobo učitelja kot 

»nepomembnega tehnika«, katerega naloga je zgolj prenašanje idej, ki so jih 

premislili in določili drugi, denimo filozofi vzgoje. Po Schefflerju mora učitelj 

sam začeti filozofirati. Prav tako pa morajo tudi filozofi biti praktični, kadar so 

razlogi za to upravičeni. Rečeno drugače, zoper negativne, nerazsvetljenske trende 

se ne upira državljan, medtem ko filozof vzgoje molči, temveč kritično 
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razmišljajoča, avtonomna oseba, na katero teoretsko znanje ni samo obešeno kot 

na strašilo v grozljivkah. Vzgoja takšnih oseb pa je prav cilj vzgoje za kritično 

mišljenje (Sieglov ideal vzgoje) in posebno filozofije (se pravi tudi filozofije 

vzgoje). Pravzaprav je vzgoja takšnih oseb poanta Sieglove opredelitve kritičnega 

mišljenja, ki prenese fokus od kritičnega mišljenja na kritičnega misleca. Ravno v 

tem je ta opredelitev del kantovskega pojma Bildung.  

 

1.6.3 Vzrok Sieglove slepote: Sieglova ideologija 
 

Sieglovo jalovo kritiko Paula in delitev dela, ki jo zastopa ob vprašanju javne 

kritike ali še dejavnejšega odpora zoper negativne trende v družbi in na področju 

vzgoje in izobraževanja, lahko razumemo kot del ideologije, ki ji je podvržen.  

 

Sieglovo razumevanje ideologije je namreč prekratko. Ideologijo razume 

predvsem kot napačno zavest, pri čemer se prenagljeno skliče na Marxa. V luči 

tega prekratkega razumevanja si oglejmo, kako Siegel brani razumnost kot ideal 

izobraževanja pred kritikami, ki prihajajo iz taborov sociologije spoznanja in 

kritične pedagogike. S temi kritikami se Siegel spopada v knjigi Vzgajati 

razumnost in pred tem v članku Razumnost in ideologija214. Obrambo ideala 

razumnosti osredotoči na dve splošni trditvi, ki ju pripiše nasprotnikom: (1) 

ideologija oblikuje zavest in (2) nobena vzgoja ni nevtralna, vse v vzgoji je 

politično. Prvo trditev pripiše sociologom spoznanja, drugo predstavnikom 

kritične pedagogike.  

 

Tudi ta Sieglova obramba ideala razumnosti je preveč enostavna. Obema 

stališčema, ki vzgoji za razumnost, se pravi kritičnemu mišljenju očitata 

ideološkost, znova preprosto pripiše relativizem. Glede na to, kar smo videli 

zgoraj (očitek nevarnosti relativizma R. Paulu), je žuganje zoper relativizem 

Sieglova standardna strategija kritike. Nasprotnikom pripiše relativizem ali 

nevarnost skorajšnjega padca vanj, nato pa njihove teorije uspešno ovrže, saj 

relativizma ali poti, ki mu nevede odpirajo vrata, dejansko ni težko ovreči. Toda 

                                                 
214 Siegel, Harvey: Rationality and Ideology (1987). V: Educational Theory. Spring 1987. Vol. 37, 

No 2. Str. 153–167. Board of Trustees of the University of Illinois. 
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vseh nasprotnikov ni mogoče tako enoznačno umestiti v relativistični tabor. Vsaj 

večina predstavnikov kritične pedagogike bi to verjetno (in upravičeno) zavrnila. 

Oglejmo si to nekoliko podrobneje. Najprej njegovo kritiko sociologije spoznanja, 

s katero se strinjamo, nato pa kritiko kritične pedagogike, ki je prekratka.  

 

1.6.3.1 Ideologija oblikuje zavest 
 

Trditev, da ideologija oblikuje zavest, zanika možnost ločevanja teoretičnega 

raziskovanja resnice in dejanske prakse, ker zatrjuje, da je naše mišljenje 

popolnoma določeno z družbenim kontekstom, kulturo. Ljudje, ki prihajajo iz 

različnih kultur, bodo o stvareh presojali različno. Zgoraj smo videli, da je to v 

osnovi Feyerabendovo stališče. Tokrat Sieglov nasprotnik ni Feyerabend, temveč 

Manheim. Siegel navede odlomek iz Manheimove knjige Ideologija in utopija215 

(Manhajm 1968, 102), kjer se njen avtor skliče na naslednje znamenite Marxove 

besede iz Prispevka h kritiki politične ekonomije216: »Ne določa zavest ljudi 

njihove biti, temveč narobe, njihova družbena bit določa njihovo zavest.« (Marx 

1979, 105) 

 

Sieglova zamisel na tej točki je, kot rečeno, pokazati, da je Manheim relativist, 

zato ponovi kritiko, ki jo uperi že zoper Feyerabenda: če ideologija vedno 

popolnoma določa (determinira) zavest, tedaj tudi vedno že presojamo o stvareh 

tako, kot nam narekuje ideologija, še več, celo razlogi za naša prepričanja so 

ideološko določeni, torej so relativni. Toda, če je Manheim relativist, to ne velja 

za Marxa, ki po Sieglu razume ideologijo v slabšalnem pomenu besede kot 

napačno zavest, ki izkrivlja pogled na objektivno realnost. To je hkrati Sieglovo 

pojmovanje ideologije. 

 

                                                 
215 Manhajm, Karl: Ideologija i utopija (1968). Biblioteka Sazvežđa. Nolit. Beograd. 
216 Marx, Karl: Prispevek h kritiki politične ekonomije – predgovor (1979). V: Karl Marx in 

Friedrich Engels: Izbrana dela v petih zvezkih. IV. zvezek. Tretja izdaja. Str. 101–109. Cankarjeva 

založba. Ljubljana. 

Primerjaj: Marx, Karl: Nemška ideologija (1979). V: Karl Marx in Friedrich Engels: Izbrana dela 

v petih zvezkih. II. zvezek. Tretja izdaja. Str. 5–352. Cankarjeva založba. Ljubljana. Marx tukaj 

pravi: »Ne določa zavest življenja, marveč življenje določa zavest.« (str. 5) 
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Manheimov determinizem se po tej logiki izkaže kot protislovna napačna zavest. 

Zakaj? Če želi ideološki determinist utemeljiti svoje lastno stališče (ideologija 

popolnoma determinira zavest), mora navesti kakšen razlog. Vendar je očitno, da 

ta razlog podpira deterministično stališče le, če smo to stališče predhodno že 

sprejeli. V primeru, da ga nismo, razlog ne nudi nobene podpore. Še več, kakor 

hitro se je determinist sploh odločil podati razlog za svoje relativistično 

prepričanje, je že priznal prednost razumu oziroma utemeljevanju z razumnimi 

razlogi (Siegel 1988, 71–73), kar pa nasprotuje njegovemu izhodiščnemu stališču.  

 

Kdor torej meni, da ideologija vedno že določa naše mišljenje, bo lahko upravičil 

razloge, ki podpirajo vzgojo razumnosti (filozofijo kot filozofiranje), se pravi, 

kantovsko spoštovanje oseb, avtonomijo, iniciacijo v racionalne tradicije in 

demokracijo, le, če bo že vnaprej smatral te razloge za legitimne, če bo takšna 

njegova ideologija. To pomeni, da je privrženost ideologiji primarna: kaj šteje kot 

razlog, je odvisno od ideologije. Zato sta sama razumnost in z njo epistemologija 

ideološka pojma, ki sta relativna glede na ideologijo (Siegel 1988, 66).  

 

Siegel kritiko ideala razumnosti s strani sociologije spoznanja upravičeno zavrača: 

razumnost kot temeljni ideal vzgoje je mogoče utemeljiti (upravičiti) neideološko, 

kar pomeni, da razumnost presega ideologije (Siegel 1987, 154; 1988, 63). 

Možnost neideološkega razumnega utemeljevanja je po Sieglu pogoj 

kakršnegakoli raziskovanja narave ideologije (Siegel 1988, 73). Razsvetljenega 

racionalizma oziroma splošnega stališča, ki smatra razumnost in kritično mišljenje 

za temeljna intelektualna ideala, zato ne moremo obravnavati kot še ene ideologije 

(prav tam, 75). Do sem ni ničesar, s čimer se ne bi strinjali. 

 

1.6.3.2 Nobena vzgoja ni nevtralna 
 

Težava pa je, kot smo omenili, da Siegel tudi avtorjem kritične pedagogike, ki 

zagovarjajo trditev, da ni nobena vzgoja nevtralna (ker je vse v vzgoji politično),  

pripiše relativistična nagnjenja. To je vsaj vprašljivo. Zagovorniki teze, ki jo 

Siegel kritizira, so zlasti avtorji, kot so Paulo Freire, Henry Giroux, Peter 

McLaren, Ira Shor, Nicholas C. Burbules in drugi.  
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Menimo, da Siegel dobro predstavi osnovno tezo avtorjev kritične pedagogike. 

Sklicujoč na Freireta in Girouxa izpostavi, da vsak vzgojni načrt temelji na 

vrednostnih sodbah o tem, kako uporabljati družbeno moč, kako vrednotiti znanje, 

kaj je dobro življenje itd. Na zelo splošni ravni se tukaj – v nasprotju s tem, kar 

meni o dolžnosti filozofa vzgoje do političnega udejstovanja – strinja, da je vsako 

vzgojno prizadevanje nujno že politično (prav tam, 67), navsezadnje ideal 

kritičnega mišljenja nasprotuje fašizmu (prav tam, 69). Ni torej mogoče zanikati, 

da se vzgoja in razmišljanje o vzgoji ne odvijata v političnem kontekstu.  

 

Toda, nadaljuje Siegel, iz trditve, da imajo vzgojni ideali politične posledice, ne 

sledi, da ne obstaja od danega konteksta neodvisna utemeljitev ideala kritičnega 

mišljenja (prav tam, 70). Tudi na tej točki se strinjamo s Sieglom. Če namreč 

trdimo, da politične in vzgojne prakse niso nevtralne z vidika porazdelitve 

družbene moči, od tod ne sledi, da ne morejo biti (logično-epistemološko in 

moralno) nevtralni sami ideali. Ne strinjamo pa se docela s Sieglom, ko 

predstavnikom kritične pedagogike povprek pripiše zanikanje ideala razumnosti.   

 

Siegel si to stališče oblikuje v razpravi z Burbulesom, ki v članku Kritično 

mišljenje in kritična pedagogika: odnosi, razlike in omejitve217 primerja gibanje za 

kritično mišljenje in kritično pedagogiko. Obe raziskovalni in pedagoški strategiji 

po njegovem sprejemata, da ljudje v sodobnih družbah premalo izkazujejo veščine 

in drže (stremljenja) kritičnega mišljenja, čeprav bi jim šele te omogočile opaziti 

in spoznati netočnosti, izkrivljanja in zmote v lastnih prepričanjih. Obe strategiji 

se nadalje strinjata, da netočnosti, izkrivljanja in zmote omejujejo svobodo. 

Kritična pedagogika te pojave pripisuje družbeni strukturi, ki je v temelju krivična 

in razcepljena z odnosi neenakih moči. Zato se ukvarja z vprašanjem, kako 

kulturne formacije (med katerimi so tudi institucije vzgoje in izobraževanja) 

ohranjajo in legitimirajo nepravičen status quo, s čimer se postavlja na stran tistih, 

                                                 
217 Burbules C., Nicholas: Critical Thinking and Critical Pedagogy: Relations, Differences, and 

Limits (1999). V: Critical Theories in Education. Ed.: Thomas S. Popkewitz and Lynn Fendler. 

Routledge. New York. Vir: http://faculty.education.illinois.edu/burbules/papers/critical.html (26. 

08. 2012). 

 

http://faculty.education.illinois.edu/burbules/papers/critical.html%20(26
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ki so jim odvzete družbene, ekonomske in politične možnosti. Tudi mnogi avtorji 

s področja kritičnega mišljenja so sicer ravno tako zaskrbljeni zaradi obstoječih 

krivic, toda zanje je temeljno vprašanje, ali ljudje utemeljujejo svoje življenjske 

odločitve na nepristranskih razlogih (unsubstantiated truth claims). To pomeni, da 

se ne postavljajo na nikogaršnjo stran; njihovo vprašanje torej ni aktivistično 

naravnano (Burbules 1999). 

 

Zanimivo je, da Burbules ne dela pomembnih razlik med avtorji kritičnega 

mišljenja, tako kot Siegel ne razlikuje med predstavniki kritične pedagogike. Z 

Burbulesovega aktivističnega vidika lahko Paula in Siegla pospravimo v en 

predal. Za Paula je, kot smo videli tudi zgoraj, temeljna težava iracionalno, 

nelogično, neraziskano življenje, zaradi česar mora vsakdo pridobiti veščino 

analize argumentov, ki mu bo omogočila raziskati življenje. Podobno mnenje 

Burbules pripiše Sieglu, po katerem je avtonomna oseba svobodna od 

neupravičenih prepričanj (prav tam).  

 

Burbules torej vse avtorje gibanja za kritično mišljenje obravnava podobno. 

Ennisu, McPecku, Paulu, Schefflerju in Siegelu sicer priznava, da so s 

preusmeritvijo fokusa raziskovanja kritičnega mišljenja na kritičnega misleca 

dvignili pojmovanje kritičnega mišljenja z ravni golega učenja veščin na raven 

ukvarjanja z držami (stremljenji) kritičnih mislecev, toda njihove notranje 

razprave, ki se nanašajo na to konceptualno razširitev, ne jemlje preveč resno. 

Zanj je ključno, da ni jasno, kaj lahko ta razširitev onkraj gole logičnosti pomeni, 

če svoje pozornosti ne usmerimo še na institucionalni kontekst, na družbene 

okoliščine, česar pa omenjeni avtorji ne naredijo. Navsezadnje je družbeni 

kontekst tisti, kjer se veščine in drže (značajske poteze) razvijajo in izražajo. Zato 

je po njegovem preprosto treba začeti razmišljati o danih družbenih pogojih, ki so 

krivični. Kritični misleci so tako kot vsi drugi vpeti v določene načine občevanja v 

družbi oziroma v družbene odnose in ti odnosi, ki bodisi spodbujajo ali zavirajo 

kritično mišljenje in življenjske možnosti kritičnih mislecev, morajo biti 

naslovljeni. Burbules med vsemi avtorji še najbolj upošteva Paula, zaradi njegove 

vpeljave sociocentrizma in svetovnih nazorov kot sistemov prepričanj. Po 
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Burbulesu torej Paul bolj kot drugi uvede v opredelitev kritičnega mišljenja 

družbene in kontekstualne dejavnike.  

 

Kritična pedagogika se namreč zelo opira na logiko svetovnih nazorov. S tega 

vidika dana prepričanja niso propozicije, ki bi jih bilo mogoče obravnavati kot 

resničnostne trditve, temveč so vselej že deli širšega sistema prepričanj in 

delovanj, v katerem so nakopičeni učinki družbene strukture, ki je struktura 

nepravične porazdelitve moči. Zato se je treba vprašati, kdo ima od danih načinov 

mišljenja in delovanja koristi. Kritična pedagogika se zato ukvarja z vprašanji 

družbene nepravičnosti in vprašanji spremembe neenakopravnih, nedemokratičnih 

in zatiralskih družbenih odnosov in institucij. Na neki točki je ocena resnice ali 

konceptualnih zdrsov zanimiva za razpravo, toda postavljena mora biti v službo 

prikaza, kako se posamezni odnosi moči zgodijo in ne v službo brezstrastnega 

iskanja resnice. Kritična pedagogika torej išče motive za posameznimi trditvami 

(pristranskosti).  

 

Zagovorniki kritičnega mišljenja menijo, da sta oba fokusa raziskovanja 

pomembna, predstavniki kritične pedagogike pa trdijo, da to ni mogoče. Teh dveh 

ravni raziskovanja ni mogoče ločiti, ker so že sama merila epistemske ustreznosti 

(kaj je veljaven argument, kaj so dobri razlogi, kaj je pojmovna jasnost itd.) 

neizogibno vpletena v premislek o tem, kdo, kje in kdaj izrazi kakršno družbeno 

prepričanje. Ti premisleki torej nujno zameglijo in vplivajo na epistemske zadeve, 

ker opredeljujejo metode raziskovanja, se pravi, kako so sploh zastavljena 

raziskovalna vprašanja itd. 

 

Z Burbulesom se v marsičem strinjamo, vendar pa pojmovni aparat, ki ga 

uporablja, lahko dejansko zavede tiste (se pravi Siegla), ki se trudijo kritično 

misliti kritično pedagogiko. Predvsem je vprašljivo, ali res ni mogoče ločiti meril 

epistemske ustreznosti od našega položaja v družbi. Takšno stališče, če mu ne 

dodamo ustreznih opozoril, dejansko odpira vrata relativizmu in do neke mere 

upravičuje Sieglovo zaskrbljenost glede tega. Toda večinoma se avtorji, ki sami 

sebe razumejo kot del gibanja za kritično pedagogiko, strinjajo z epistemološko in 
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tudi moralno nevtralnostjo idela razumnosti, ne glede na to, da hkrati trdijo, da so 

epistemska merila resničnosti v praksi vedno tesno speta s svetovnimi nazori. 

Eden takšnih je gotovo Henry Giroux, ki v knjigi Pedagogika in politika upanja218 

izrecno zavrne relativizem. Giroux se nasloni na Gramscija, Althusserja in zlasti 

na predstavnike marksistične Frankfurtske šole (Adorna, Horkheimerja, 

Habermasa, Marcusesja), ki niso zavračali idela razumnosti kot takšnega, temveč 

predvsem njegovo instrumentalizacijo (in s tem instrumentalizacijo znanosti) v 

imenu uvrednotenja kapitala. V bistvu so govorili o krizi razuma, kar so 

povezovali s krizo znanosti in krizo družbe kot celote. Čeprav so kritizirali 

razsvetljenski projekt, je srž njihove kritike podobna Kantovi – razsvetljenski 

projekt ni šel dovolj daleč. Pri tem, kot bi dejal Giroux, nikakor ne smemo 

spregledati dejavnosti kritike kot take, torej udejanjanja kritične zmožnosti 

razuma, kar je prav razsvetljenski moment, za katerega se velja boriti (Giroux 

1997, 37-38). Ali dobesedno: 

 

Razum oziroma dialektično mišljenje »kot način kritike razkriva vrednote, ki jih 

družbeni objekt – tisti, ki je predmet analize – zanika. […] Kot način teoretične 

rekonstrukcije nas dialektično mišljenje, v tem ko kritizira konformistično logiko, 

napotuje k historični analizi; izslediti poskuša ˝notranjo zgodovino˝ kategorij te 

konformistične logike in način, kako so posredovane v danem zgodovinskem 

kontekstu. Adorno je verjel, da je mogoče z raziskovanjem družbenih in političnih 

konstelacij, shranjenih v kategorijah, izslediti njihovo zgodovino in na ta način 

razkriti njihove obstoječe omejitve. Dialektično mišljenje kot takšno razkrije, da 

so človeške dejavnosti in človeško znanje proizvod in hkrati sila, ki oblikuje 

družbeno dejanskost, toda zaradi tega ne razlagaša preprosto, da ljudje podeljujejo 

smisel svetu, kar je pozicija, ki je okužila sociologijo spoznanja. Dialektika kot 

oblika kritike namesto tega trdi, da obstaja vez med znanjem, močjo in 

gospostvom. Zato priznava, da so nekatera spoznanja napačna, in da mora biti 

temeljni cilj kritike kritično mišljenje v interesu družbene spremembe. Tako 

lahko, na primer […] nekdo kritično razmišlja in se ne ujame v ideološko past 

                                                 
218 Giroux, Henry A.: Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling (A 

Critical Reader) (1997). The Edge: Critical Studies in Educational Theory. Westview Press.  
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relativizma, kjer je zaradi podmene, da morajo imeti vse ideje enako težo, pojem 

kritike zanikan (prav tam, 43).« 

 

Samo iskanje resnice polega tega še zdaleč ni brezstrastno, kot omenja Burbules. 

O tem smo se navsezadnje prepričali zgoraj pri Russellu.  

 

Prav tako bi lahko trdili, da čeprav je upravičeno iskati motive za posameznimi 

stališči in politikami, to ne pomeni, da lahko odgovorno iskanje resnice 

(Scheffler) kar podredimo političnim ciljem, še posebno ne, če se ne opredelimo, 

kako splošno razumemo te cilje. Merila iskanja resnice so, kot pravi Siegel, 

nevtralna. Spomnimo se na rojstvo tradicije svobodnega razpravljanja, ki smo ga 

omenili v prvem delu naloge. Gledano splošno je prav svobodno razpravljanje 

metoda, ki nudi oblikovanje meril iskanja resnice. Da je bila ta tradicija odkrita v 

antični Grčiji, je manj pomembno, kot to, da je bila odkrita za vse ljudi v vseh 

časih kot njihova kozmopolitska dediščina. Toda, kot smo omenili zgoraj, 

prizadevanje uveljavljanja te tradicije je lahko v splošnem razumljeno kot 

politična naloga. Šele na tej podlagi je snovanje družbenih institucij in same 

vzgoje sploh lahko radikalno politično. Šele, ko je podrejeno kozmopolitskemu 

idealu, je namreč to snovanje nevtralno, svobodno od lokalnih državnih politik, ki 

– kot smo videli pri Kantu in Russellu – pripravljajo državljane na vnaprej 

pripravljene vloge. Takšno snovanje in raziskovanje družbenih institucij – tudi 

vzgoje in izobraževanja ter poučevanja filozofije – potemtakem ni nepolitično.  

 

Toda ali lahko sedaj rečemo tudi, da ni ideološko. Težava, ki jo predstavniki 

kritične pedagogike sprožijo, je ta, da pojma ideologije ne uporabljajo enoznačno. 

Ta pojem je že sam po sebi težaven, obširen in izmuzljiv. Obstaja tudi veliko 

poskusov njegove razlage. Morda nekoliko površno, a vendarle, lahko rečemo, da 

predstavniki kritične pedagogike besedo ideologija uporabijo tako kot sopomenko 

za vsakdanje nereflektirano mišljenje, kot tudi za reflektirano, kritično misel, kar 

je treba pogosto izbrskati iz konteksta njihovih razprav. Od tod tudi težava, zaradi 

katere jim Siegel očita nevarnost relativizma. 

 



305 

 

Toda iz razprav predstavnikov kritične pedagogike vendarle dovolj jasno sledi, da 

pogosto ni zahtevno ločiti ideološko obremenjenih teorij od teorij, ki jim gre za 

resnico, zlasti to ni težko pri očitno nerazsvetljenskih ideologijah, kamor 

večinoma umeščajo tudi vsakdanje, običajno, nereflektirano mišljenje množic. To 

pomeni, da priznavajo epistemološka merila argumentiranja. V manj očitnih 

primerih pa je treba biti čas odprt za kritiko, ki nam lahko pokaže naše lastne 

ideološke omejitve. Skratka, kritična pedagogika sploh ne more biti kritična brez 

predpostavke o obstoju univerzalnih meril resnice. Zato ji težko očitamo 

relativizem. Siegel se torej glede tega znova moti. 

 

Sieglovo teoretsko prizadevanje, ki si prizadeva predvsem ali izključno za 

ohranjanje čiste teorije, pri čimer ostro ločuje teorijo in prakso, je takšen manj 

očiten primer, ki ga lahko obravnavamo kot obliko ideologije. Če družbena 

struktura poraja neenake danosti za tiste, ki vstopajo vanjo, tedaj se seveda 

moramo s tem ukvarjati teoretično, vendar moramo poskusiti spremeniti te 

danosti. V kolikor se vzdržimo, je to problem drže (kritičnega misleca).  

 

Kritična pedagogika je nasprotno prav odziv naprednih učiteljev in filozofov 

vzgoje na krivične družbene danosti in poskus dejavnega spreminjanja teh 

danosti. Tako se lahko samo strinjamo z Burbulesovo nadgradnjo Sieglove 

opredelitve kritičnega misleca, da ni dovolj samo prepoznati krivic, tudi ni dovolj 

reči, da nas morajo v mišljenju in delovanju vodijo razlogi, kritična oseba 

dejansko poskusiti spremeniti krivice (jih odpraviti). Burbules se tukaj nasloni na 

Marxovo 11. tezo k Feuerbachu219, ki pravi takole:  

 

»Filozofi so svet samo različno interpretirali, gre za to, da ga spremenimo.« 

(Marx 1979, 359) 

 

Ni torej dovolj opozarjati na napačna prepričanja, pokazati je treba, kako 

ohranjajo nepravične družbene danosti, kako držijo ljudi ujete v meje 

zadovoljevanja zgolj materialističnih želj (in potreb), kot pravi Russell, in se 

                                                 
219 Marx, Karl: Teze o Feuerbachu (1979). V: Karl Marx in Friedrich Engels: Izbrana dela v petih 

zvezkih. II. zvezek. Tretja izdaja. Str. 356–359. Cankarjeva založba. Ljubljana.  
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truditi za spremembo teh danosti. Prav tako ni dovolj, če so naša prepričanja 

dobra, a jih zaradi različnih razlogov (pritiskov družbenega konteksta, preveč 

ohlapne drže) ne moremo udejaniti. 

 

Do kod smo prišli v kritiki Siegla? Burbulesovo domnevno podrejanje teorije 

praksi, pa četudi emancipatorni akciji, ne bi bilo upravičeno, v kolikor bi zanikalo 

obstoj neodvisnih meril ocenjevanja epistemske ustreznosti posameznih trditev in 

dejanj, saj bi to kritičnemu mislecu odvzelo nepristranska merila mišljenja, tako 

da potem ne bi mogel utemeljeno dokazati, da je njegov tok misli kaj drugačen od 

spontane ideologije vsakdanjega mišljenja. A tudi, če bi to Burbules dejansko 

trdil, tega ne moremo posplošiti na ves tabor predstavnikov kritične pedagogike, 

kot to stori Siegel, ki najprej nenatančo bere Burbulesa, nato pa iz tega 

posameznega primera preuranjeno sklepa na celoto. Prav tako, kot smo videli 

zgoraj, ni upravičeno Sieglovo strogo ločevanje teorije in prakse, ki kritičnega 

misleca razdeli na njegove družbene vloge. 

 

Zdi se, da se Siegel te težave vsaj nekoliko zave, kajti pravi naslednje: 

»Preudarimo, na primer, […] Kantovo načelo spoštovanja oseb. Če smo moralno 

zavezani obravnavati druge na spoštljiv način in jim priznati enako moralno 

vrednost, smo to dolžni storiti v vseh možnih političnih in družbenih ureditvah. To 

se pravi, če je načelo spoštovanja oseb pravilno, se ne more nanašati samo na 

nekatere družbene ureditve, na druge pa ne; nanaša se na vse osebne in 

medosebne odnose. Podporo mu dajejo splošna razmišljanja o naravi osebnosti, 

svetu in morali.« (Siegel 1988, 70) S tem odlomkom seveda želi nasprotovati 

vsem, ki jim očita relativizem, toda hkrati pove tudi, kaj smo dolžni storiti in to 

očitno ni vselej trmasto vztrajanje pri teoriji.  

 

Sieglu v obrambo je mogoče reči, da lahko mirne duše prizna, da je velik del 

sodobne vzgoje ideološki, naravnan tako, da koristi predvsem vladajočemu 

razredu. A ni mu treba priznati, da je ideološka tudi njegova teorija kritičnega 

mišljenja (razumnosti), kakor tudi ne nujno vzgoja, ki se utegne ravnati po tej 

teoriji. Iz njegove analize tega očitka lahko izpeljemo, da lahko ravno vzgoja za 
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kritično mišljenje in s tem razumnosti preprečuje vznik napačne zavesti ali 

ideologije. Osvoboditev izpod krivičnih družbenih danosti, je, kot smo videli, 

mogoče upravičiti šele z dobrimi razlogi. Razumnost je tista, ki narekuje 

osvoboditev in ne ideologija (prav tam, 77). Zato se motijo tisti, ki menijo, da je 

pogoj osvoboditve predhoden izbor najboljše ideologije (prav tam, 65).   

 

Toda Sieglova težava je, da v svojih kritikah drugim prevečkrat očita nekaj, kar ne 

trdijo, hkrati pa s svojimi prizadevanji v glavnem ostaja na ravni teoretskega 

razmisleka. Njegova teorija kritičnega mišljenja tako ni ideološka zaradi vsebine – 

seveda moramo spoštovati druge in si prizadevati za takšne družbene ureditve, ki 

bodo uresničevale spoštovanje oseb, in seveda je razumnost tista, ki šele utemelji 

osvoboditev – ideološka je, ker ostaja zgolj na ravni teorije. To pomeni, kot smo 

dejali zgoraj, da je ideološka njegova drža, ker meni, da je z izrekanjem teorije 

njegovo delo bolj ali manj končano. Zato je premalo reči, da je naša dolžnost 

spoštovanje vseh ljudi na svetu in pri tem ostati. Celo dobra teorija lahko 

proizvaja ideološke učinke, v kolikor ostaja ujeta v zlato kletko teoretičnih 

razprav, ki se odvijajo v paralelnem svetu akademij, fakultet, univerz, znanstvenih 

revij, simpozijev, se pravi v teoretskih nebesih, kot bi dejal Platon. Na ta način 

družba proizvaja sloj razpravljajočih duhov, kar je sicer dobro, toda zgolj in edino 

razpravljajoče duhove, kar ni nujno dobro. Človek, ki po nesreči pade v vodo, pač 

ne bo le teoretiziral o plavanju, temveč bo čisto zares plaval, kot smo dejali v 

prvem delu naloge.  

 

Siegel se torej zaplete v protislovje, ki postane razvidno kakor hitro mislimo 

hkrati njegovo opredelitev kritičnega mišljenja, ki se osredotoča na kritičnega 

misleca in njegova stremljenja, ter njegovo samorazumevanje lastne vloge kot 

filozofa vzgoje. V teoretični opredelitvi kritičnega mišljenja (v teoriji) torej govori 

o držah (stremljenjih) osebe, ki kritično misli, in zahteva, da morajo takšno osebo 

voditi razumni razlogi, toda v dejanski praksi ostaja teoretik celo tedaj, ko 

družbeno okolje terja od njega prilagoditev teorije zahtevam ekonomije. Sicer je 

res, da to prilagoditev zavrača, toda znova predvsem v teoriji. Morda bi lahko 

ugovarjali rekoč, da je snovanje dobre teorije pač teoretikova praksa, da je 
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vztrajanje pri teoriji že radikalno dejanje, kar sicer do neke mere sprejemamo. V 

tem ozkem pomenu Siegel ne nasprotuje lastni opredelitvi kritičnega misleca, saj 

dejansko živi skladno z razlogi, vendar trdimo, da je to premalo, saj neukrepanje 

zoper ekonomske trende odpira vrata družbi, ki ne spodbuja k mišljenju, ki ne 

neguje tradicije kritičnega razpravljanja, ki namesto mišljenja zahteva 

prilagajanje, torej družbi, ki jo še najbolje opisuje Feyerabendovo geslo anything 

goes, kjer ne velja moč argumenta, temveč argument moči. S tem Siegel zoper 

lastno voljo nič manj kakor Paul, ki zavestno podredi učenje kritičnega mišljenja 

globalnim ekonomskim pritiskom, odpira vrata relativizmu.  

 

Mogoče je torej pokazati, da posledice Sieglove pasivnosti v praktičnem pomenu 

pomagajo ustvarjati svet, ki normalizira točno to, čemur Siegel v teoriji 

nasprotuje. Mogoče je pokazati, da nedejavnost (vprašanje drže kritičnega 

misleca) vodi v protislovje, vodi v svet, v katerem ni več mogoče teoretizirati 

(ukinjanje delovnih mest). 

 

Zakaj pride do tega protislovja? Naša teza je, da zato, ker je Sieglova teorija 

ideologije prekratka. Lahko sicer rečemo, da je ideologija napačna zavest, ki 

izkrivlja pogled na objektivno realnost, kot to naredi Siegel, ko interpretira 

Marxovo pojmovanje ideologije. Toda v tem primeru je pojmovanje ideologije 

predvsem epistemološko, kar je tudi sicer v skladu s Sieglovim poudarjanjem 

pomena epistemologije za kritično mišljenje. Imeti napačno zavest tako pomeni 

imeti napačno teorijo. Napačna zavest in napačna teorija sta pri Sieglu sopomenki. 

Glede na to ni presenetljivo stališče, da je epistemologija, ki mlade uči spoštovati 

razumne razloge in iskati resnico, emancipatorno zdravilo zoper ideologijo. Toda 

ali je isto imeti napačno zavest in napačno teorijo? Napačno teorijo lahko pogosto 

popravimo in jo razglasimo za zmoto, medtem pa ideologije ni tako enostavno 

spremeniti ali odpraviti. Na tej točki se moramo strinjati s Paulom. 

 

Sieglovo ideologijo je potemtakem treba poiskati v točki, kjer se odmakne od 

svojega učitelja Schefflerja. Če je slednji še sprejemal dolžnost kritičnega misleca 

do političnega udejstvovanja, v kolikor je to udejstvovanje predhodno premišljeno 
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oziroma utemeljeno z razumnimi razlogi, Siegel te dolžnost ne čuti več. In če je 

Scheffler, tako kot Kant in Russell, še govoril o kozmopolitskem idealu, je ta v 

Sieglovih tekstih odsoten. To pomeni, da ideologija še kako oblikuje zavest, toda 

pri tej trditvi ne smemo biti pozorni samo na njen epistemološki pomen, temveč 

tudi na psihološko-sociološki. Politično pasivnost v okoliščinah, ki te pasivnosti 

več ne opravičujejo, sicer lahko nagovorimo epistemološko, toda s tem je ne 

bomo odpravili. Znova velja spomniti na Schefflerjevo razliko med Sokratom in 

Aristotelom ob vprašanju vzgoje, bistvo katere je, da golo spoznanje še ne 

zagotavlja dobre izbire, ker lahko imajo ljudje šibko voljo. Na tej podlagi lahko 

nemara sklepamo, da je Sieglov govor o kritičnem duhu (držah in stremljenjih) 

omejen na epistemološko, teoretično spoštovanje razlogov, ki je praktično tedaj, 

kadar je v akademski razpravi treba tehtati lastne argumente in argumente 

nasprotnikov, ni pa več praktično, ko gre za zahtevne politične odločitve. Prav to 

pa je, kot smo razvili, ideološko.  

 

Spomnimo se, pri interpretaciji Kantove in Russellove filozofije vzgoje smo 

videli, da nobeden od njiju ne zanemarja družbenega, političnega konteksta. Prav 

tako smo rekli, da mu mu pripisujeta pomembno vlogo pri oblikovanju osebnosti. 

Videli smo tudi, da Kant in Russell, tako kot Siegel, namenjata veliko pozornosti 

epistemologiji oziroma spoznavnim vprašanjem. Kljub temu pa se ob nalogi 

spreminjanja družbenega konteksta in nalogi spreminjanja zavesti učencev v 

imenu razsvetljenskih idealov in kozmopolitstva ne zaustavita. Nasprotno, pouk 

podredita tem idealom.  

 

Kritična razprava o kritičnem mišljenju nas je pripeljala do podobnega sklepa. 

Poučevanje filozofije kot filozofiranje ima v šolskem prostoru pomen, v kolikor je 

zapisano emancipaciji in razsvetljenstvu, kakor ga pojmujeta Kant in Russell. To 

konkretno pomeni, da je treba razvijati veščine in drže kritičnih mislecev, toda 

učenke in učence je treba pripraviti tudi na morebitno radikalno spreminjanje 

družbenega konteksta, če ta ni naklonjem emancipaciji ljudi in razsvetljenskim 

idealom. To pomeni, da je treba prizadevanja predstavnikov gibanja za kritično 

mišljenje podpreti in hkrati dopolniti.  
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Četrti del  
 

1 Ideologija in družba 
 

Po večini marksističnih avtorjev so vloge v družbi, v katero vstopajo mladi, v 

glavnem napisane. Večina jih je stranskih. Glavnih vlog je le nekaj. Te so 

rezervirane za vladajoči razred. V kapitalistični družbi so to kapitalisti. V središču 

razprave o ideologiji mora biti zato, kot piše Étienne Balibar v knjigi Marxova 

filozofija220, tema gospostva (Balibar 2002, 54). Gospostvo seveda pomeni, da 

glavne vloge strukturno gospodujejo nad stranskimi. Kako se to izraža? 

 

Russell bi dejal, kot smo videli zgoraj, da z različno mobilizacijo nagonov in želj 

pripadnikov družbe. Glavne družbene vloge so rezervirane za aristokratski ali 

brezdelen družbeni razred, stranske pa za razred, ki mora delati. To pomeni, da so 

otroci aristokratskega razreda deležni vzgoje, ki ni namenjena zgolj 

zadovoljevanju telesnih (materialnih) potreb. Učijo se tudi pisati scenarij 

družbenih vlog ipd. Otroci delavskega razreda so nasprotno deležni skoraj samo 

vzgoje za zadovoljevanje materialnih potreb in materialnih interesov. Kasneje 

bomo to črno-belo sliko dopolnili.  

 

V grobem se torej gospostvo kaže kot razredna delitev vlog, pri čemer je zasedba 

vlog povezana s strukturo nagonov, želj in potreb, ki so s temi vlogami povezane. 

Razredni značaj delitve vlog zelo dobro ponazori Will Kymlicka v knjigi Sodobna 

politična filozofija: uvod221. Pomaga si z miselnim eksperimentom, v katerem igra 

glavno vlogo Amy, stransko pa Ben. Miselni eksperiment vključuje še čas. 

Najprej so materialni viri (Kymlicka govori o zemlji) za zadovoljevanje potreb, ki 

jih imata kot družbeni bitji, skupna last. Nato si Amy prisvoji (privatizira) tolikšen 

del virov, da se Ben ne more več preživljati z ostankom. Zato mu Amy ponudi 

delo in plačo, ustrezno izkupičku, ki ga je imel pred prisvojitvijo. S tega, 

                                                 
220 Balibar, Étienne: Marxova filozofija (2002). Knjižna zbirka Krt, 122. Krtina. Ljubljana. 
221 Kymlicka, Will:  Sodobna politična filozofija: uvod (2005). Zbirka Temeljna dela. Krtina. 

Ljubljana.  

 



311 

 

materialnega, vidika se zdi privatizacija poštena. Še več, tudi koristna je, ker je 

delitev dela povečala produktivnost, tako da je skupno bogastvo večje. Ali je 

privatizacija pravična tudi na sploh, je drugo vprašanje. Težava je namreč, ker je 

Ben prisiljen sprejeti delo pod Amyjini pogoji, če želi preživeti (Kymlicka 2005, 

175–6).  

 

Marx v Kapitalu222 (21. poglavje in naprej) pravi, da je delavski razred svoboden 

na dva načina. Osvobojen je tlačanskega stanu, kar pomeni, da ima svobodo 

gibanja in druge svoboščine, hkrati pa je »osvobojen« dostopa do virov za 

zadovoljevanje osnovnih potreb. Drugi pomen svobode je seveda mišljen 

ironično, saj v resnici pomeni, da je delavski razred vržen v svet, kjer mora, če 

hoče preživeti, prodajati delovno silo na trgu delovne sile. Težava kapitalističnega 

sistema je torej, kot piše tudi Michael Heinrich223, da se mora delavski razred 

podrediti kapitalu, kar pomeni, da »posamezni delavec pride iz produkcijskega 

procesa tako, kakor je vstopil vanj. Njegova mezda v osnovi zadostuje za 

(njegovo oziroma družinsko) reprodukcijo. Da bi se znova reproduciral, mora 

znova prodati svojo delovno silo. […] Kapitalistični produkcijski proces torej ne 

producira le blag, temveč tudi reproducira sámo kapitalsko razmerje.« (Heinrich 

2013, 227) 

 

Še več, kot dobro pokaže Sašo Furlan v tekstu Prvotna akumulacija v razčlenitvi 

kapitalističnega produkcijskega načina224, »reprodukcija ločitve neposrednih 

producentov od materialnih pogojev njihovega dela,« ne pomeni zgolj ohranjanja 

te ločitve, temveč tudi njeno »dodatno ustvarjanje.« (Furlan 2013, 53) 

  

Marxova poanta je torej naslednja. Prvotna akumulacija (Amyina prisvojitev virov 

za preživetje) in z njo ustvarjanje razreda prodajalcev samih sebe (Marx 2012, 

586) ni enkraten družbeni proces, temveč proces, ki večino človeškega rodu 

                                                 
222 Marx, Karl: Kapital - Kritika politične ekonomije (2012). Zvezek 1, knjiga 1: Produkcijski 

proces kapitala. 3., razširjena izdaja. Naprej. Ljubljana. 
223 Heinrich, Michael: Kritika politične ekonomije: uvod (2013). Zbirka Naprej! Sophia. Ljubljana. 
224 Furlan, Sašo: Prvotna akumulacija v razčlenitvi kapitalističnega produkcijskega načina (2013). 

V: Prvotna akumulacija med zgodovino in konceptom. Str. 34-53. Inštitut za delavske študije. 

Ljubljana.  
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ohranja v tem položaju in poglablja njegovo odvisnost, njegovo prisilo, zaradi 

katere mora iz dneva v dan prodajati delovno silo. Soočeni smo torej s prisilo. 

Prisila pa je zanikanje svobode; nikakor ni kompozobilna družbena institucija, če 

znova uporabimo Russellovo terminologijo. 

 

Ali kot pravi Kymicka: »Amyjina prilastitev Benu dejansko odtegne dve 

pomembni svoboščini: (a) Ben nima besede pri določitvi statusa zemlje, ki jo je 

uporabljal – Amy si jo enostransko prilasti, ne da bi ga vprašala o tem ali 

pridobila njegovo soglasje; (b) Ben nima nobene besede pri tem, kako bo 

uporabljeno njegovo delo. Sprejeti mora Amyjine pogoje zaposlitve, sicer bo 

umrl, in se odreči nadzoru nad uporabo večine svojega časa. Pred prilastitvijo se 

je morda imel za pastirja, ki živi v harmoniji z naravo. Zdaj mora takšna 

prizadevanja opustiti in namesto tega izpolnjevati Amyjine ukaze, ki lahko 

pomenijo tudi do narave izkoriščevalsko delovanje. Če se to zgodi, je Ben zaradi 

Amyjine prilastitve lahko na slabšem, kljub temu da so se njegovi materialni 

prihodki zaradi prilastitve nekoliko povečali.« (prav tam, 177–8) 

 

Ben se torej kot igralec, ki zasede stransko vlogo, večino časa ukvarja samo z 

zadovoljevanjem materialnih potreb, svojih in Amyjinih, saj z opravljanjem 

svojega dela ustvarja še presežke, ki ostanejo Amy. Poslej ona odloča, kaj se bo 

zgodilo s temi presežki.  On dela, ona odloča.  

 

Malo prej smo s pomočjo Russellove terminologije omenili različno mobilizacijo, 

različno oblikovanje nagonov in želj pripadnikov družbe. Nato smo s pomočjo 

marksističnih avtorjev pokazali, da je to različno oblikovanje nagonov in želj del 

reprodukcije kapitalističnih družbenih odnosov. Russell to misel v bistvu zajame. 

Ne govori namreč le o različnem razvoju nagonov in želj delavskega razreda na 

eni strani ter brezdelnega razreda na drugi; v delih o vzgoji govori predvsem o, 

rečeno s prispodobo, Amyjinih in Benovih otrocih; o institucionalnih razlikah v 

vzgoji (nagonov) enih in drugih. Vloge, ki sta jih ustvarila Amy in Ben, se namreč 

reproducirajo, poustvarjajo, prenašajo na njune otroke. To pomeni, da si Amy ni 

pridobila pravice do pisanja scenarija le zase, temveč tudi za svoje otroke. 
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Gospostvo se tako kaže kot zbirka pravil, na katere prihajajoče generacije že 

naletijo: vloge so, kot smo rekli, že napisane.   

 

Mimogrede, vnaprejšnjo danost družbenih vlog je zelo dobro opazil tudi Srečko 

Kosovel, ko je kot mladenič vstopal v družbo. Za ilustracijo si oglejmo odlomek 

iz njegovega predavanja Umetnost in proletarec225, ki ga je imel leta 1926:  

 

»Predavalnice, gledališča, koncertne dvorane – vse je svetlo razsvetljeno, vse 

živahno; na tisoče ljudi posluša predavanja, koncerte, gledališke predstave. 

Po teh gledališčih, po teh koncertnih dvoranah, po teh predavalnicah bo vsakdo 

lahko opazil, da manjka glavni sestavni del človeške družbe: proletariat. 

Proletarec, ki mora opravljati v družbi najtežja in najpožrtvovalnejša dela, 

proletarec, na čigar ramah tako rekoč slone vsi kulturni narodi, proletariat, ki s 

svojim trdim in težkim delom pospešuje razvoj kulture, ta proletariat je postal 

popolnoma odrezan od kulturnih pridobitev človeške družbe. 

Gledališče in koncertna dvorana, oboje je postalo le predpravica zgornjih »deset 

tisočev« in kultura je postala hote ali nehote, pa vendar logično po vseh zakonih 

odvisnosti človeške družbe, razredna kultura.« (Kosovel 1977, 21) 

 

Nekoliko povzemimo. Razred (Amy), ki razpolaga s sredstvi za proizvodnjo, 

razpolaga tudi s sredstvi za duhovno produkcijo. Gospostvo je tako kompleksen, 

vseobsežen pojav: ne nanaša se samo na ekonomske odnose. Od porazdelitve 

družbene moči je odvisno tudi oblikovanje prihajajočih generacij. To oblikovanje 

ali vzgoja sega, kot smo videli pri Russellu, vse do oblikovanja strukture nagonov, 

želj in potreb: pri različnih družbenih razredih se mobilizirajo različni nagoni, 

želje in potrebe. Gospostvo je beseda, ki označuje to razliko. 

 

Nadaljujmo. O ideologiji začenjamo govoriti na podlagi opažanja, da ta razlika ni 

vselej očitna ali da ni vprašljiva, da je samoumevna, naravna itd. Balibar, na 

primer, pravi, da je »materialna družbena moč, hkrati vladajoča duhovna moč.« 

(Balibar 2002, 54) To pomeni predvsem, da so misli vladajočega razreda postale 

                                                 
225 Kosovel, Srečko: Zbrano delo, Tretja knjiga (prvi del) (1977). DZS. Ljubljana. 
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splošne. Vladati tako ne pomeni samo izvajati oblast, pomeni tudi, da so misli 

Amyjinega scenarija hkrati Benove misli (prav tam). Ben je tisti, ki verjame, da 

mora igrati po Amyjinem scenariju. To mu sčasoma uspe tako dobro, da daleč 

prekosi tudi največje igralske talente, ki se učijo igrati po metodi Stanislavskega. 

V sebi najde v scenariju zapisano proletarsko strukturo nagonov, želj in potreb, ki 

jo nato razvija tako dolgo, dokler ga v celoti ne prevzame, dokler ne verjame, da 

je zares proletarec. Ben se je pred privatizacijo nemara res še videl kot pastir ali 

kot pesnik, toda po privatizaciji njegova težava ni več ta, da se več ne vidi kot 

nekoč, temveč, da je ponotranjil in sprejel Amyjine misli. Tako so Benove želje 

Amyjine želje, toda ne tiste želje, ki jih ima Amy kot Amy, marveč tiste, ki jih 

goji glede Bena: da postane moralen (krotek) trgovec z lastno delovno silo, da 

spoštuje zasebno lastnino itd.   

 

K temu dodajmo, da ta struktura mišljenja, nagonov in želj zabriše, da so bile 

razlike v položaju Amy in Bena družbeno proizvedene in jih predstavi kot 

naravne, samoumevne. Tako smo soočeni z dvema pojmoma ideologije: z njenim, 

lahko bi rekli, materialnim pomenom in njenim subjektivnim pomenom, če 

uporabimo Girouxovo terminologijo (seveda pa ne le njegovo). V nadaljevanju si 

bomo ta pojma ogledali nekoliko podrobneje.  

 

1.1 Materialen pomen ideologije 
 

Zgornje razmišljanje je v bistvu že dodobra pripravilo teren za razumevanje 

ideologije v materialnem pomenu. V okviru marksističnih razlag družbe se to 

razumevanje, kot bomo videli, pripisuje predvsem Althusserju (tudi Lévi-Straussu 

in drugim strukturalistom), čeprav lahko njegove zametke najdemo že v Platonovi 

Državi.  

 

Spomnimo se Platonove znamenite prispodobe o votlini. Bistvo prispodobe je 

ločitev vzgojene in nevzgojene osebe. Nevzgojena oseba (Ben) je upodobljena kot 

jetnik z vezmi na vratovih in nogah. Benov pogled (zorni kot) je omejen na zadnjo 

steno votline, kjer ni nič drugega kot sence, ki jih projicirajo mojstri lutkarji 
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oziroma pisci pravil (Amy). Pomislili bi, da so jetniki preprosto zaslepljeni, da jim 

je vcepljena napačna zavest, da nimajo prave teorije, da je ideologija zgolj 

epistemološki problem, kot meni Siegel. Toda spomnimo se Platonovega 

vzporednega opisa degradacije družbenih razmer in degradacije značaja v Državi. 

S tega zornega kota ima nevzgojena (ideološko zaslepljena) oseba sicer zares zelo 

omejen, ozek pogled na svet. Res je tudi, da so to, kar vidi in čemur verjame, 

utvare, fantazme, iluzije, umisleki, navideznosti, predsodki, sanjarije, če 

naštejemo le nekaj sopomenk. Toda nevzgojena oseba ni plen ideologije zgolj 

zato, ker zamenjuje videz z resničnostjo, ali ker ima napačno teorijo. To 

navsezadnje niti ne bi bilo tako hudo. V tem primeru bi se o neki stvari preprosto 

poučila in se po možnosti ideologije znebila. A v predhodnem delu naloge smo že 

nakazali, da ideologija ni samo epistemološki problem. Ben je plen ideologije še v 

veliko odločilnejšem smislu, saj s svojim načinom življenja po scenariju, v 

katerega verjame, podeljuje omejenosti (ideologiji, videzu, utvaram) realno moč. 

Tudi, če bi se zaradi epistemološkega uvida hotel napačne teorije osvoboditi, se 

največkrat ne more. Vzroka sta dva. V bistvu smo oba že omenili. Najprej je 

prisiljen prodajati delovno silo na trgu delovne sile, če hoče preživeti. Za nameček 

pa se pretežno ne bi znal osvoboditi, tudi če bi imel materialna sredstva, potrebna 

za neposredno preživetje, in tudi če prišel do epistemološkega uvida. Kot sijajen 

igralec preveč verjame v svojo vlogo. Empirični dokaz za to je nemara prav 

neuspeh problemskega poučevanja filozofije (in kritičnega mišljenja), kot se 

uveljavlja v sodobnem šolskem prostoru. Ta pouk sicer nagovori posamezne 

probleme, odpira tehtna vprašanja, učenke in učence navaja zahtevati razloge, 

toda za veliko večino je omejen le na nekaj ur v času šolanja, zaradi česar se 

njegovi morebitni pozitivni učinki porazgubijo, ko učenke in učenci zapustijo 

šolske klopi in so prisiljeni prodajati delovno silo na trgu delovne sile ter sprejeti 

vnaprej napisane vloge. Vsi drugi poskusi oblikovanja družbenega in 

ekonomskega življenja se nenadoma zazdijo utopični.   

 

Čemur se torej Benovi otroci oziroma nevzgojene osebe ne morejo izogniti so 

objektivne družbene okoliščine, ki njihovo mišljenje ujamejo v pojme, ki jih 

diktirajo materialistično oblikovani nagoni in želje (Russell). To gre tako daleč, da 
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celo sama vzgoja in izobraževanje zanje ne nastopata več kot pravica, ki si jo je 

nekdo izboril v preteklosti, pravica, ki bi jim lahko, če bi jo vzeli resno in 

negovali, odprla oči za vrednost predavanj, koncertov in gledaliških predstav ter 

bi v njih prebudila stremljenja, ki (spomnimo se Kanta) ne služijo zgolj 

materialnemu uspehu v sedanjosti, temveč so usmerjena v prihodnost. 

Radovednost in regulativni ideal uma sta zato zanje vse bolj teoretska pojma, v 

realnosti pa veliko hrupneje čislajo Planico kot  pravico. Temu pojavu bi lahko 

rekli tudi problem drže (stremljenja) kritičnega misleca, vendar ne le 

epistemološko naravnane drže, da je treba resno jemati razloge, ki podpirajo 

stališča, temveč širše drže duha, ki bi lahko misel odvrnila od utvar, v kolikor so 

te plod materialističnih skrbi (nagonov, želj in potreb), in jih povezala s kantovsko 

avtonomijo oziroma s perfomativno pozitivno naracijo.  

 

Ideologija se torej ne kaže samo kot nepripravljenost, nesposobnost videti, da na 

primer posamezni politični ukrepi koristijo Amy, kaže se kot z družbenimi 

institucijami posredovano dolgoročno oblikovanje nagonov, želja in potreb, zaradi 

katerih se Ben težko osvobodi (samega sebe), tudi če za to najde razloge.   

 

K rečenemu dodajmo naslednje. Ena sama materialistično oblikovana oseba (en 

Ben) seveda še ni vzrok ideologije. Ta vznikne, ko materialistično usmerjeni 

nagoni prežamejo večino ljudi v družbi, ko je celotna družba pretežno 

materialistično naravnana. Kapital je tedaj družbeni odnos. Tedaj postane ves svet 

oder in sama družbena realnost materialistično usmerjena, omejena, nespametna, 

razcepljena – skratka ideološka. Tedaj videz (Platonove sence na zadnji steni 

votline) prisiljuje stvarnost in povzroči razcep, prepad, ločitev govora in prakse.  

 

Zanimivo je, da Platon govori prav o tem. V drugi knjigi Države literarna junaka 

Glavkon in Adejmant opomnita Sokrata, kaj meni večina o pravičnosti 

(moralnosti). Kdor želi biti srečen (dobro uspevati), mora – po mnenju večine – 

ustvariti videz pravičnosti ali moralnosti, ker to prinaša ugled, položaje in 

bogastvo (Platon, 362e), medtem ko na skrivaj še naprej ravna nepravično 

(nemoralno). Ampak, ko se večina prilagodi takšnemu ravnanju, tedaj zelo težko 
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ravnamo drugače. Kadar torej govorimo eno (ustvarjamo lažni videz), delamo pa 

drugo, ustvarjamo in vedno znova ustvarjamo (reproduciramo) takšne družbene 

razmere, v katerih sta videz in dejanskost ločena do te mere, da dejanskost 

potrebuje uspevanje videza, reproduciramo razmere, kjer je pravičnost ali naivna 

ali naporna. Sedaj se videz sicer res kaže kot napačna zavest, toda potrebo po 

videzu zahteva sama realnost, v kateri Ben dela in Amy piše scenarij. Ampak s 

tem videz ni več le lažni videz, temveč je sam realno družbeno dejstvo, odnos z 

realnimi družbenimi učinki. Ima ontološki status. Oblikuje, prisiljuje družbeno 

stvarnost po lastni meri.  

 

Platonov Adejmant se o tem izrazi takole: »[…] ne prinaša [mi] nobene koristi, 

temveč muke in očitne škode, če sem pravičen, ne da bi se to tudi zdel; če pa sem 

krivičen, a ustvarim videz pravičnosti, se govori o božanskem življenju. Ker 

dozdevanje s tem, kot mi pojasnjujejo modreci, ´prisiljuje celo resnico´ in 

gospoduje nad srečo, se je treba popolnoma obrniti k njemu. Kot umetno 

preddverje in okras moram okrog sebe zarisati osenčeno podobo kreposti, zadaj za 

njo pa vleči lisico nadvse modrega Arhilona, dobičkaželjno in zvito.« (365b-c) 

(Mimogrede, Arhilon je bil pesnik, ki je v svojih pesmih pogosto uporabljal zvito 

lisico iz basni.) Videz, ki ima ontološki status, ni torej nič drugega kot nenehna 

reprodukcija Benove materialistično naravnane oblike zavesti, epistemološke 

forme, ki ji Platon pravi dozdevanje. 

 

S tega zornega kota je srž Platonove pedagoške prispodobe o votlini nemara prav 

to, da lahko videz »prisili« družbeno realnost – rečeno drugače – da ima realne 

učinke, ki se kažejo v vedno novem porajanju (reprodukciji) na točno določen 

način razcepljenih ljudi. Ta, za materialistično zavest značilna razcepljenost, 

postane stanje sveta, v katerem smo zaradi ločitve med teorijo in prakso (govorom 

in dejanjem) ves čas nedosledni in v protislovju s samimi seboj. Nekdo, ki vselej 

govori eno in dela drugo ali tudi preprosto ne vé, zakaj misli, kar misli, in zakaj 

živi tako, kot živi, je v nenehnem protislovju s samim seboj, ni nikoli dosleden. 

Kadar je takšnih ljudi veliko, ko prevladujejo, postanejo Platonove sence (videz, 

utvare, iluzije) pravilo. Vznikne družba, kjer je volja ljudi ali napačno usmerjena 
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(plen materialističnih nagonov) ali odsotna. Tako se ljudje prepirajo in uničujejo 

zaradi utvar (videza), ki jih sami porajajo v življenje. Pripravljeni so se celo 

žrtvovati zaradi utvar ali pa jim ni mar za svet in druge ljudi; postanejo brezvoljni, 

ravnodušni do vsega razen lastnega ugodja. Za nameček se utvare razširijo v vse 

podsisteme družbenega življenja.  

 

Sedaj je še očitneje, da ideologija ni več samo epistemološko vprašanje, temveč 

tudi (in predvsem) sociološko (ontološko) dejstvo. Denimo, klasična politična 

ekonomija pravi, da je kapital akumulirano delo. S tem razloži številne 

ekonomske in družbene pojave, a zgreši bistvo kapitalističnih razmerij. 

Marksistična politična ekonomija pa pravi, da je kapital družbeno razmerje. Marx 

v Kapitalu pokaže, da lahko s to teorijo razloži vse, kar je razložila klasična 

politična ekonomija (blago, uporabno in menjalno vrednosti, delovno teorijo 

vrednosti, logiko družbene menjave, akumulacijo kapitala itd.), hkrati pa še veliko 

več; pokaže namreč zgodovinsko-kontekstualno vpetost pojmov klasične politične 

ekonomije in s tem njeno notranjo slepoto, predvsem za dejstvo, da pojmi, kot so 

delo, vrednost, akumulacija, menjava niso univerzalna družbena dejstva temveč 

relativna, zgodovinsko nastala dejstva, ki v drugačnih oblikah družbenega 

življenja izgubijo pomen. Opazujmo samo, predlaga Pašukanis226, prehod od dela 

za stransko k delu za zakupnika. Ko se večinsko uveljavi delo za zakupnika, z 

vidika novo nastalega družbenega razmerja delo za stranko, za bližnjega preneha 

biti delo, če ne prinaša dodane vrednosti. Na ta način je družbeno razmerje, ki je 

kapital, obarvalo drugo družbeno razmerje; dalo mu je svojo formo, videz je 

prisilil stvarnost. S pojmi nove teorije tako vidimo bolje, bolje razložimo 

družbene pojave, razložimo jih več, imamo širše obzorje, hkrati se odvrnemo od 

utvar, videza oziroma od fetišizma, kot pravi temu Marx.  

 

Na tej točki je za nas bistveno, da subjektivnih predstav ni mogoče odpraviti samo 

teoretično, se pravi z odpravljanjem napačnih teorij, z metodo falsifikacije (čeprav 

je oblikovanje značajev, ki so zmožni takšne drže razsvetljenski moment) ali s 

kritičnim mišljenjem, kot ga zagovarjajo predstavniki gibanja za kritično 

                                                 
226 Pašukanis, Evgenij: Splošna teorija prava in marksizem (2014). Zbirka Naprej! Sophia. 

Ljubljana.  
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mišljenje, in tudi ne samo s filozofiranjem v okviru pouka. Treba se je lotiti tudi 

spreminjanja samih družbenih institucij, spreminjanja družbene strukture 

(objektivne stvarnosti), da ne bo več proizvajala materialistično usmerjenih in 

razcepljenih ljudi (materialistično oblikovanih nagonov, želj in potreb).   

 

To je nenazadnje poanta Kantove in Russellove filozofije vzgoje, kot smo 

pokazali v drugem delu naloge. Razlika med njunim razsvetljenskim in 

Platonovim prizadevanjem je seveda ta, da Platon sposobnost epistemološkega 

uvida in hkratne spremembe značaja in čustvovanja pripisuje samo redkim, 

medtem ko razsvetljensko-kozmopolitski projekt verjame, da je Platonova rešitev 

naivna in napačna, ker gre za nalogo in pravico slehernika (kompozibilnost) in s 

tem vsega človeštva.  

 

Tudi iz marksistične razprave o ideologiji sledi, da je osvoboditev od ideologij 

oziroma odtujenega stanja, kot se temu alternativno reče, projekt človeštva kot 

vrste, vendar praktičen projekt. Človeštvo tako vedno in po nujnosti z delom 

spreminja naravno okolje v družbeno, s čimer spreminja tudi samo sebe. Toda 

tega ne počne pod okriljem družbenih institucij, ki bi zagotavljale kompozibilnost 

želja (Russell), temveč v danostih, kjer se izvaja gospostvo, kjer eni uživajo bolj 

kot vsi drugi, ki skoraj v vsakršnih okoliščinah delajo za zadovoljevanje želja 

(užitkov) prvih. To ustvarja družbo, v kateri videz prisiljuje stvarnost, ta stvarnost 

pa večini ljudi ne nudi poleta duha in tudi ne vznika želj (potreb), kakršne bi 

utegnili imeli v kompozibilni kozmopolitski družbi. Namesto tega v njih prebuja 

nižje, materialistične nagone, želje in potrebe, ki jih ni mogoče skladno 

zadovoljiti, saj so pogoji zadovoljitve v oblasti manjšine. Družba, kjer videz, ki 

izvira iz materialističnih nagonov, prisiljuje stvarnost, potemtakem neguje takšno 

stvarnost in z njo takšno usmerjenost želj ter pogosto takšne teorije in poglede 

(ločevanje teorije in prakse), ki ohranjajo strukturo te stvarnosti in samo strukturo 

nagonov in želj. Za večino to pomeni prepuščanje neposredni čutnosti, 

vsakdanjim skrbem in nekakšno odpoved mišljenju ali vsaj kritičnemu mišljenju 

in to navkljub filozofiji kot filozofiranju.  
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Pozorni moramo torej biti na dva momenta. (1) Na strukturo stvarnosti in njene 

številne institucije ter na (2) subjektivno strukturo Benove zavesti (misli, 

nagonov, želja, potreb).  

 

Nemara najznamenitejši sodobni avtor, ki ideologijo umešča zlasti v strukturo 

stvarnosti in njenih številnih institucij, je bržkone Louis Althusser. V delu 

Ideologija in ideološki aparati države227 opisuje delovanje objektivnih form in 

mehanizmov družbene strukture (institucij), ki novačijo individuume v subjekte 

oziroma jih oblikujejo v Bene in Amy. To se dogaja s pomočjo institucij kot so 

zakonodaja, šola, policija in s posredovanjem številnih vsakdanjih ritualov, ki 

zajamejo vsakogar, pa če se tega zaveda ali ne; pravzaprav že ob njegovem 

rojstvu. Seveda se to dogaja v imenu Amyjinih interesov oziroma v imenu 

reprodukcije kapitala in njegove cirkulacije.  

 

Giroux v knjigi Pedagogika in politika upanja izreče priznanje Althusserjevemu 

poskusu razlage ideologije. V nasprotju s tradicionalnim marksizmom je poskušal 

rekonstruirati pomen ideologije tako, da jo je umestil v sfero nezavednega in 

strukture potreb. Prednost tega pristopa je, ker usmeri misel na moč materialnih 

praks, institucij in družbenih odnosov, s posredovanjem katerih (ali skozi katere) 

ljudje živijo (si ustvarjajo izkustva) in proizvajajo pomene. Znova torej: ideologija 

ne učinkuje le na ravni vednosti (ideja o napačni zavesti tradicionalnega 

marksizma), temveč na ravni objektivne dejanskosti (njenih institucij), s 

posredovanjem katere seže na subjektivno raven razmišljanj, potreb in želj, se 

pravi (rečeno z Russellom), na raven oblikovanja nagonov in želj. Odnosi, ki so 

utelešeni, materializirani v institucijah, denimo v šoli, so z vidika posameznika, ki 

komaj vstopa v družbo, dani vnaprej in nepoznani (nezavedni). Posameznik (Ben) 

jih zlagoma ponotranja, s čimer si oblikuje tudi nagone in želje ter končno 

mišljenje in zavest (Giroux 1997, 78). 

 

                                                 
227 Althusser, Louis: Ideologija in ideološki aparati države (1980). V: Ideologija in estetski učinek 

(Zbornik). Str. 35–99. Zbirka Marksistična teorija kulture in umetnosti. Cankarjeva založba. 

Ljubljana.  
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Toda težava Althusserjevega (in sploh strukturalističnega) pristopa je ujetost v 

pojem gospostva, ki pušča malo prostora za upor, ali, kot pravi temu Giroux, za 

dialektični pomen ideologije. Posameznik sicer se rodi v vnaprej dane družbene 

okoliščine, kot smo razvili zgoraj. Te okoliščine (ideološki aparati, rituali) ga prav 

tako dejansko spremeninjajo v podložnika, ga preoblikujejo (na nagonski in 

miselni ravni) oziroma ga spremenijo v Bena ali Amy. Toda sleherni razmislek, ki 

pripisuje velik pomen zunanjim družbenim (kontekstualnim) dejavnikom, mora, 

kot opozarja Giroux, vendarle znati razložiti tudi vznik kritične zavesti in dejanj v 

imenu emancipacije od teh dejavnikov (prav tam, 78).  

 

S tem se lahko samo strinjamo. Ljudje preprosto nismo roboti, ki bi jih bilo 

mogoče programirati. Rečeno drugače, vpliv družbene strukture (njenih institucij) 

očitno je močan, toda ne tako, kot menijo relativisti. Ne le, da so upori in 

emancipatorna dejanja empirično dejstvo, za nas je pomembno, da je ena 

najpomembnejših vlog filozofije kot filozofiranja prav vzgoja svobodnih, 

avtonomnih kritično razmišljajočih duhov, ki bodo sčasoma sposobni 

preoblikovati družbene institucije (kontekst) po meri pozitivne performativne 

naracije.   

 

Althusserjevo razumevanje ideologije bi torej veljalo dopolniti v toliko, v kolikor 

implicitno dopušča, da je Amyjin scenarij popolnoma uspel. Šolske institucije po 

drugi svetovni vojni in vse tja do začetka osemdesetih let lahko zato vidimo tudi 

kot prostore živahnega razrednega boja, v katerem so se začeli Beni osamosvajati 

in uveljavljati svoj scenarij. To se kaže tako v organizaciji vzgoje in 

izobraževanja, kot v občem dostopu do izobrazbe, v spremembi metod dela in v 

živahni razpravi o vseh temah, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje. Tudi 

uvajanje filozofije kot filozofiranja v učne programe lahko dojamemo v tej luči; 

navsezadnje je sam Althusser učil na univerzi.  

 

Tukaj se torej znova odpira prostor za kritično mišljenje, ki temelji na logičnih, 

nadkontekstualnih merilih. Hkrati to pomeni, da pojmu ideologije ne moremo 

odvzeti subjektivnega pomena, kot nečesa, kar se odvija v glavah ljudi.  
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Dejanskost je torej kompleksna. Ideologija je konkretizirana v različnih 

materialnih praksah in oblikah (materialen pomen), hkrati pa jo lahko razumemo 

kot nepremišljeno misel, kot spontani tok zavesti, kot nezaveden poganjek 

strukture nagonov, želja in potreb (subjektiven pomen), ki ga različne materialne 

prakse vzdržujejo in ki sam vzdržuje te materialne prakse. Giroux poskuša zaradi 

emancipatornih motivov ideologijo razumeti kot množico reprezentacij, ki so del 

zavesti in vedenj in se kažejo v diskurzih in vsakdanjem izkustvu. Značaj 

ideologije je zanj mentalen (subjektiven), njeni učinki pa so objektivni (prav tam, 

74). 

 

1.2 Subjektiven pomen ideologije 
 

Ideologija se torej kaže tudi kot tok misli, še več, kot tok misli, ki v 

kapitalističnem družbenem redu koristi vladajočemu razredu. Ideologija se zato 

kaže kot selektivno in nekritično sprejemanje misli. Sprejemanje je selektivno, kot 

smo videli, zaradi prisil družbene strukture. Ben, ker je »osvobojen« virov za 

zadovoljevanje osnovnih potreb, pretežno ne sprejema vseh misli, ki nastajajo v 

danem družbenem redu. Ne sprejema največjih dosežkov mišljenja (predavanj in 

umetnosti), ker je od njih preprosto odrezan, sprejema pa tiste misli, zaradi katerih 

bo ostal vse življenje tako odrezan, zaradi katerih bodo odrezani tudi njegovi 

otroci. Sprejemanje je hkrati nekritično, ker Ben ne zahteva razlogov, ki bi podprli 

upravičenost in pravičnost Amyjinega scenarija. Zanj je, kot smo videli, Amyjin 

scenarij samoumeven. Večinoma ga sploh ne opazi. Deluje – kot smo omenili 

maloprej in na začetku naloge – kot spontani tok zavesti, kot sistem vsakdanjih 

prepričanj in neraziskanih podmen, na katerih prepričanja temeljijo.  

 

Rečeno drugače, Benovo mišljenje je nekritično, je oblika indoktrinacije, pred 

katero so svarili Kant, Russell, Scheffler, Siegel in drugi doslej omenjeni avtorji. 

Poleg tega je, kot smo videli, spontani, vsakdanji tok zavesti podprt ali podvojen z 

njemu skladno strukturo nagonov, želja in potreb, iz katere izhaja, če seveda drži 

Russellova teorija, da sleherna želja poraja kopico misli.  
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Marksistična teorija ideologije vse to implicira. Ideologija, tudi če jo umestimo v 

subjekta, zato ni preprosto zgolj epistemološki problem, kot meni Siegel. Ni je 

mogoče odpraviti zgolj s filozofskim dialogom, čeprav je to dober začetek. 

Benovi otroci, v kolikor se v šoli učijo filozofirati, ne vstopajo v dialog kot 

nepopisani listi. V tem oziru ima Paul prav, ko govori o svetovnih nazorih, 

egocentričnosti, sociocentričnosti in čustvenih investicijah, ki se držijo mišljenja 

učenk in učencev. Prav imajo tudi zagovorniki kritične pedagogike. Ideologije so 

potemtakem tudi psihološki in sociološki problem. S pomočjo analogije bi lahko 

rekli, da tudi odvisne osebe ni mogoče rešiti njene odvisnosti zgolj s teoretičnim 

razkrivanjem vzrokov njene odvisnosti (dialogom), potrebna je še terapija in 

največkrat sprememba okolja in vsakodnevnih navad. Ko gre torej za Amyjine 

otroke in Benove otroke, je potrebna vzgoja (Bildung) s sočasnim uveljavljanjem 

pogojev možnosti za takšno vzgojo.  

 

Toda ob vprašanju subjektivnega pomena ideologije vseeno ne bi šli tako daleč 

kot Giroux, ki poskuša pojem ideologije razširiti in vključiti vanj tudi kritično 

zavest (ali kritično mišljenje). Po njegovem namreč ideologija poseduje tudi 

kritični moment, ker pri produkciji smisla osvetljuje pravila, predpostavke 

(podmene) in interese, ki ne strukturirajo le miselnega procesa, temveč tudi to, kar 

ti procesi jemljejo za predmet analize. Obstaja torej ideološka dimenzija, ki 

počiva v temelju kritične refleksije. Ta dimenzija priskrbi zgodovinske in 

družbene vrednote, ki sodelujejo pri konstrukciji spoznanja, družbenih odnosov in 

materialnih praks. Ideologija je na ta način temelj tudi produkciji spoznanja, 

vključno z znanostjo (prav tam, 85).  

 

Giroux se prav s to razširitivijo pojma ideologije izpostavi kritikam predstavnikov 

gibanja za kritično mišljenje, kot smo videli zgoraj pri obravnavi Sieglovega 

pojmovnja ideologije. Sieglovo kritiko, ki tej razširitvi pripiše relativizem, smo 

sicer zavrnili – Giroux namreč ne trdi, da so vsa stališča enako vredna – toda kljub 

temu predlagamo previdnost. Ali je v pojem ideologije res treba vključiti tudi 

kritično mišljenje? Giroux takšno vključitev (opredelitev) rabi, ker, prvič, želi 

pojasniti možnost emancipacije, drugič pa je preprosto zgodovinsko dejstvo, da 
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tudi v nekem času najboljše znanstvene teorije temeljijo na neznanih in 

nevprašljivih podmenah, za nameček so napačne (kar se pokaže za nazaj) itd.  

 

Težava Girouxa je, ker Althusserjeve teorije, ki implicira krepak vpliv družbenega 

konteksta, ne zavrne. Močan vpliv družbenih dejavnikov je po njegovem dejstvo. 

Toda dejstvo je tudi, da se na podlagi kritike (torej na podlagi kritičnega mišljenja 

in emancipatorne prakse) družba spreminja, kakor se spreminjajo tudi znanstvene 

teorije. Girouxovo temeljno vprašanje (in tudi temeljno vprašanje kritične in 

radikalne pedagogike) je tako, kako misliti hkrati svobodo (spreminjanje) in 

nujnost (obstoječe). Pojasniti je treba hkratnost dveh na prvi pogled protislovnih 

dejavnikov. Giroux najde enotnost teh dveh nasprotij v razširjenem pojmu 

ideologije. Ideologija tako vključuje sile (sile nujnosti), ki na dani točki 

zgodovinskega razvoja sooblikujejo posameznike v subjekte (v napovedljive člane 

družbe), in hkrati sile (sile svobode), ki s serijo posredovanj omogočajo 

usmerjanje sil nujnosti in emancipacijo.   

 

Naše stališče je, kot smo videli, da Girouxu zaradi tega ne moremo očitati 

relativizma, hkrati pa vendarle menimo, da je kritično mišljenje (in filozofiranje) 

mogoče umestiti onkraj ideologije. Kritično mišljenje (filozofijo) lahko razumemo 

kot zavedanje o Bildung, kot postopno in vse večje zavedanje o naravnih in 

družbenih dejavnikih, ki oblikujejo zavest (značaj) ljudi, in hkrati poskus 

usmerjanja ter spreminjanja teh dejavnikov oziroma poskus živeti na filozofski 

način. V nasprotju s tem lahko ideologijo razumemo kot obliko nevednosti, toda 

ne zgolj kot manko vednosti v epistemološkem pomenu, temveč tudi kot obliko, 

splet ali strukturo družbeno nastalih nagonov, želj, potreb, nagnjen in stremljenj, 

iz katere nevednost izhaja in so sami posledice in oblika nevednosti. Morda bi 

lahko rekli, da se ideologija kaže tudi kot manko utopičnega mišljenja, kot 

nezmožnost sanjati o boljšem svetu (boljši družbeni strukturi), ali kot nemoč za 

perfomativno pozitivno naracijo (Kant), posledica česar je predajanje 

materialističnim nagonom (Russell) in diktaturi ekonomije.   
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Če hočemo to razumeti na kar najbolj enostaven način, se lahko znova vrnemo k 

Platonu, natančneje k platonski izbiri življenja, kot jo interpretira Pierre Hadot v 

knjigi Kaj je antična filozofija?228 Za to življenje je bistven stik z drugimi ljudmi. 

Temu cilju je podrejena tudi vzgoja, ki prav zato poteka v okviru skupine enakih; 

skupine, ki razpravlja o danih vprašnjih. Toda pogovor ali dialog ni zgolj logična 

vaja, temveč tudi duhovna vaja, ki naj sodelujočega v razpravi privede do notranje 

preobrazbe, zlasti do podreditve razumnim razlogom (Hadot 2009, 70-74), kar je, 

kot smo videli v prvem delu naloge, morda temeljno odkritje antike.  

 

»Pravi dialog je mogoč le, če se res hočemo pogovarjati. S takim soglasjem med 

sogovornikoma, ki ga obnavljata na vsaki stopnji razprave, eden od sogovornikov 

ne more vsiljevati svoje resnice drugemu; nasprotno, dialog ju nauči, da se 

postavita na mesto drugega, da torej presežeta lastno gledišče. Z iskrenim 

prizadevanjem sogovornika sama in v sebi odkrivata resnico, ki je neodvisna od 

njiju, v kolikor se podredita višji avtoriteti, ki je logos.« (prav tam, 75) 

 

Takšna etika dialoga, nadaljuje Hadot, utemeljuje svobodo mišljenja. Platonova 

Akademija je bila kraj svobodnega razpravljanja, kjer nista vladala dogmatizem 

ali pravovernost šole. Skupnost je povezovala izbira načina življenja (prav tam, 

76), ali – rečeno v besednjaku gibanja za kritično mišljenje – drža oziroma 

stremljenje, ki stavi na samo etiko razumnega dialoga kot preseganja. 

 

»Gre natanko za obliko življenja, kakršno uresničujejo sogovorniki, saj si, v 

kolikor se v dialogu postavljajo kot subjekti, a se hkrati tudi presegajo, 

pridobivajo izkušnjo logosa, ki jih transcendira, in navsezadnje tiste ljubezni do 

Dobrega, kakršno predpostavlja vsakršen trud za dialog. […] Če povzamemo, 

[…] je šlo navsezadnje predvsem za učenje, kako živeti filozofsko, v skupni volji 

po izvajanju nesebičnega raziskovanja, v hotenem nasprotovanju sofističnemu 

merkantilizmu. To je že izbira življenja. Živeti po filozofsko pomeni predvsem 

obrniti se k intelektualnemu in duhovnemu življenju, izvesti zasuk, spreobrnjenje, 

ki vključi »celotno dušo«, se pravi vse moralno življenje. Učenost ali vednost za 

                                                 
228 Hadot, Pierre: Kaj je antična filozofija? (2009). Knjižna zbirka Temeljna dela. Krtina. 

Ljubljana. 
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Platona dejansko nista nikoli zgolj teoretsko in abstraktno spoznanje, ki bi ga 

lahko »že izdelanega položili« v dušo.« (prav tam, 76-7). V osnovi gre torej za 

harmonični razvoj celotne osebnosti (prav tam) in, kot kaže poudarjanje skupnosti 

in dialoga, za poskus vplivanja na zunanje pogoje, brez katerih je harmoničen 

osebnostni razvoj nemogoč. O tem navsezadnje govori tudi osnovna zgradba 

Platonove Države, kjer je vzgojenost duše vselej odvisna od danosti družbene 

ureditve (ali oblike vladavine).  

 

Na ta način smo pri pojmu ideologije, ki je širši kot Sieglov in ožji kot Girouxov. 

Širši je, ker razvoj drž duha oziroma stremljenj naslanjajoč na Russella povezuje s 

strukturo nagonov, želj in potreb ter preko tega z objektivnim družbenim okoljem, 

v katerem se ta struktura producira in reproducira. Zgoraj smo videli, da je 

struktura nagonov in želj ideološko oblikovana, s posredovanjem ideoloških 

institucij (če sprejmemo, da videz prisiljuje stvarnost). Ožji pa je, ker ne vključuje 

kritičnega mišljenja ali filozofiranja, v kolikor gre za dejavnost duha, ki – kot 

pravi tudi Karl Popper v knjigi Mit o okvirjih – stavi na enotnost človeškega rodu, 

obenem pa jo odlikuje želja približati se resnici in izkazovati pripravljenost za 

delitev problemov ali razumevanje ciljev in problemov drugih (Popper 1997, 35), 

kar nenehno implicira tudi priznanje lastne nevednosti (in zmotljivosti). V tem 

pojmovanju kritičnega mišljenja in ideologije sta poleg tega združena tako 

Kantovo kot Russellovo pojmovanje filozofiranja. Posplošeno rečeno: kritičen 

duh bo tudi kozmopolitski duh in kot takšen ne bo zaverovan v meje lokalnih in 

parcialnih interesov, v kolikor se ti reproducirajo pretežno zaradi neraziskanih 

materialistično-merkantilističnih nagonov.  

 

V zgodovini razmislekov o ideologiji je podobno razmišljal Antonio Gramsci. 

Giroux, ki se zato Gramscijem ne strinja popolnoma, pravi, da je po Gramsciju 

poglavitno področje, kjer učinkuje ideologija, področje vsakdanjega, zdravega 

razuma, za katerega je značilno nenehno zapadanje v protislovja (protislovna 

zavest). Giroux se pri tem skliče na Gramscijeve zapiske iz zapora; v slovenščini: 
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Misli iz filozofije prakse229. Po Gramsciju je kompleksna kombinacija dobrih in 

slabih mnenj kraljestvo protislovnih idej in vedenj, kjer so elementi prilagajanja 

razmeram in upora zoper njih v nenehni napetosti. Vsakdanje mišljenje je tako 

oblika subjektivnosti, ki premore pristne uvide v družbeno stvarnost in hkrati 

izkrivljena prepričanja. Sestavljeno je iz diskurzivne in nediskurzivne ravni 

(vedenja), obe pa delujeta brez kritičnega preiskovanja. Vsakdanje mišljenje 

temelji na nekritičnem načinu posredovanja, to je načinu, ki se ne zaveda odnosa 

do širše družbene celote. Zato vsakdanje mišljenje predstavlja omejeno obliko 

samozavedanja, takšno, ki je po naravi protislovna in slabo opremljena (ali 

nevzgojena), da bi razumela sile, ki določajo njo samo ali njene učinke na 

družbeno celoto. Kljub temu je treba Gramscijev pojem ideologije ločiti od 

pojmovanj, ki pojmujejo ideologijo izključno kot nezaveden pojav ali predvsem 

kot napačno zavest. Vsakdanje mišljenje pri Gamsciju namreč predstavlja 

področje zavesti, ki je sestavljeno iz kontrastnih subjektivitet (Giroux 1997, 78), 

ki so tako ali drugače odraz ideološko sprevrnjene stvarnosti, družbene strukture 

ozioroma videza, ki prisiljuje realnost in strukturo nagonov, želja in potreb.  

 

Giroux ilustrira te besede z naslednjim navedkom iz Gramscijevega teksta: 

»Aktivni človek iz množice deluje praktično, vendar nima jasne teoretične zavesti 

o svojem ravnanju, ki je vendarle določeno spoznanje sveta, ki ga s svojim 

delovanjem spreminja. Njegova teoretična zavest je zgodovinsko lahko celo v 

nasprotju z njegovim ravnanjem. Lahko bi skoraj rekli, da ima dve teoretični 

zavesti (ali eno protislovno): prva odseva v njegovem delovanju in ga povezuje z 

vsemi sodelavci v praktičnem spreminjanju stvarnosti; drugo, ki jo izraža površno 

ali verbalno, je podedoval iz preteklosti in jo sprejel nekritično.« (Gramsci 1974, 

356). 

 

Bistvo odlomka se skriva v opozorilu na razcep med teorijo in prakso, v 

protislovju med mišljenjem in dejavnostjo, se pravi v tem, kar ljudje 

                                                 
229 Gramsci, Antonio: Misli iz »filozofije prakse«. V: Izbrana dela (1974). Str. 343-582. 

Cankarjeva založba v Ljubljani. Ljubljana.  

Primerjaj še: Gramsci, Antonio: Gramsci, civilna družba in država – Izbor Gramscijevih besedil in 

zapisov o njem (1987). Komunist. Ljubljana.  

Gramsci, Antonio: Izbor političnih spisov 1914-1926 (1982). Komunist. Ljubljana.  
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izpovedujemo na razumski ravni, in tem, kar se izraža skozi našo vsakodnevno 

dejavnost. Pri tem je za Gramscija sleherno delovanje vedno že politično, pa če to 

hočemo ali ne (prav tam, 349).  

 

Ilustrirajmo to na primeru dela učiteljev filozofije. Učni načrt in tudi v tej nalogi 

omenjene smernice poučevanja filozofije od učiteljev zahtevajo spreminjanje 

učencev v kritične mislece ali intelektualce. Z Gramscijevega vidika to pomeni 

manjšanje prepada med mišljenjem in delovanjem, kar ni nič drugega kot 

odpravljanje protislovne zavesti oziroma raziskovanje in preoblikovanje 

vsakdanjih prepričanj, ki jih učenci pridobijo v okolju, v katerem živijo. Da je 

prav to ena izmed bistvenih nalog filozofije v šoli, smo pokazali v prvem delu 

naloge. Toda tam smo predstavili tudi opažanje (ali priznanje), da si učitelji 

filozofije samo domišljamo uspešnost lastnega dela. Kritičnih mislecev tako rekoč 

ne proizvajamo (ali res zelo malo), ker nam to preprečujejo danosti družbene 

strukture. Prepada med mišljenjem in delovanjem tako ne zmanjšujemo. Zato se 

lahko upravičeno vprašamo, kaj potem dejansko delamo.  

 

Zelo splošen odgovor se glasi takole: čeprav mislimo eno (domišljamo si, da 

vzgajamo kritične mislece), delamo drugo (ne da bi hoteli pomagamo 

reproducirati družbeno strukturo, ki tako Amy kot Bena odtujuje od njiju samih 

oziroma od tega, kar bi utegnila biti v nekem drugem svetu). Kot odraz takšnega 

stanja (kot simptom) se, denimo, kaže tudi organizacija študija filozofije, ki veliko 

bolj kot vzgojna prizadevanja ceni visoko strokovno delo. Spomnimo se Sieglove 

drže strokovnjaka specialista, ki celo na samem področju vzgoje v imenu 

strokovne analize pojmov s tega vzgoje zavrača aktivistična (praktična, dejavna) 

poseganja v organizacijo vzgoje in izobraževanja.  

 

Za Gramscija je takšen razcep ideološki in tuj njegovemu pojmovanju filozofije. 

Zanj je »veliko pomembnejše in bolj ˝originalno˝ filozofsko dejstvo, če 

pripeljemo množice do tega, da dosledno in enotno gledajo na današnjo stvarnost, 

kakor če kak filozofski ˝genij˝ odkrije novo resnico, ki jo bo sprejela le majhna 

skupina intelektualcev.« (prav tam, 348) Naloga filozofije (v šoli) je tako tudi po 
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njegovem (podobno kot po Kantu in Russellu) širjenje že odkritih resnic in zlasti 

kritičnega duha: je vzgoja (Bildung). Naloga je torej praktična; od tod praktična 

filozofija. Glede na to, v nasprotju z Girouxom, zahteva ločevanje filozofije od 

splošnega mišljenja (ideologije). Poanta je seveda ta, da naj sama filozofija 

postane to splošno mišljenje (prav tam, 353). S tega zornega kota je filozofija 

oblika mišljenja, ki je vselej pripravljeno priznati lastno protislovnost in si tudi 

prizadevati za spreminjanje objektivnih in subjektivnih pogojev, ki protislovja 

porajajo. 

 

To nadalje pomeni, da je temeljna naloga intelektualcev (in učiteljev filozofije), 

poleg odkrivanja novih resnic, predvsem iskanje stika z množicami. Intelektualec 

tako postane organski intelektualec te množice in še več, v kolikor postane 

filozofija kritika splošnega mišljenja in nastopa v funkciji ustvarjanja nove kulture 

(drugačnega preoblikovanja nagonov v želje), posamezniki niso več le pripadniki 

množice, ki rabijo intelektualce, da jim organizirajo čim manj protislovno 

družbeno življenje, temveč postanejo sami intelektualci oziroma filozofi. S tem 

začnejo ustvarjati skupnost, o kateri v zvezi s Platonovo Akademijo govori Hadot, 

le da ta skupnost ni omejena na peščico izjemnih posameznikov, temveč je nujno 

odprta za vse državljane kot državljane. Priznati velja, da Gramsci tega zadnjega 

koraka ne razvije eksplicitno, v začetni fazi preoblikovanja zavesti in družbene 

strukture zahteva predvsem povezovanje intelektualcev z množico, vendar pa 

lahko trdimo, da je kot cilj vzgojnih in političnih prizadevanj ta misel pri njemu 

nujno implicitno prisotna; mogoče jo je izpeljati iz rečenega. 

 

Preoblikovanje množice v avtonomno misleče posameznike, kritične duhove je, 

kot nakazano, tudi pri Gramsciju tesno povezana s spremembo organizacije 

družbene strukture. Če sprejmemo, v kolikor govorimo o kapitalizmu in v 

kapitalizmu, da ta sistem iz strukturnih razlogov množice vedno že in nujno 

proizvaja (ljudi odreže od virov za preživetje, hkrati jim prodaja komericalno, 

materialistično kulturo), tedaj je naloga filozofije in naloga intelektualcev pri 

Gramsciju povezana z emancipacijo posameznika od splošnega mišljenja množice 

in hkrati z nadomeščanjem strukturnih kapitalističnih form življenja v družbi z 
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drugačnimi, samoupravnimi oblikami družbenega življenja, ki bodo, kakor meni 

tudi Russell, omogočale drugačno strukturo nagonov in želja. Posameznik postane 

s tem zavestno politično bitje, ne več anonimni pripadnik množice, ki je plen 

protislovnega splošnega mišljenja, postane pripadnik skupnosti, s katero je 

organsko povezan. Ali kot pravi sam Gramsci: 

 

»Filozofija prakse si ne prizadeva, da bi ˝preproste˝ obdržala v njihovi primitivni 

filozofiji splošnega mišljenja, marveč jih hoče privesti k višjemu pojmovanju 

življenja. Če priznava nujnost povezave med intelektualci in preprostimi ljudmi, 

tega ne počne zato, da bi omejila znanstveno dejavnost in ohranila enotnost na 

nizki ravni množice, ampak da bi ustvarila intelektualno-moralni blok, ki bi 

politično omogočil duhovni napredek množic in ne samo majhnih skupin 

intelektualcev.« (prav tam, 355-6) 

 

Vse to pa je (logično) mogoče na podlagi ločitve filozofije (filozofiranja) in 

ideologije (kar Gramsci, kot smo videli, napravi), pri čemer raven filozofiranja, ki 

ga bodo nekoč deležne množice, nastopa kot ideal vzgojno-političnih prizadevanj 

in hkrati kot regulativna ideja, ki omogoča razločevanje objektivnega mišljenja od 

subjektivnih stranpoti. Pri tem je garant objektivnosti – tako kot v antiki – 

skupnost avtonomnih, kritično mislečih oseb, ki imajo odgovoren odnos do 

resnice in so sposobne priznati lastne zmote.  

 

S tega zornega kota je človek družbeno bitje, ki ob rojstvu vedno že naleti na dano 

družbeno strukturo. To je njegova dediščina. Ustvarile so jo generacije in 

generacije ljudi. Kot pripadnik nove, prihajajoče generacije ima možnost to 

dediščino obogatiti, razviti, zavrniti ali zapraviti. Nekje tu se kaže svoboda, ki je 

pogoj odkrivanja resnice, emancipacije in spreminjanja družbene strukture; nekje 

tu je prostor kritičnega mišljenja ali filozofiranja, ki ga ne moremo istovetiti z 

ideologijo, ker vabi k raziskovanju neraziskanih podmen, na katerih temelji. 

 

Zgoraj smo rekli, da bomo dopolnili črno-belo sliko, po kateri so družbene vloge 

že vnaprej napisane. Benovi otroci so si namreč v večini razvitih držav izborili 
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dostop do izobrazbe in s tem možnost za pisanje lastnega scenarija. Gramscijev 

teoretski prispevek podpira to logiko. Toda treba je govoriti o možnosti, saj šole 

zato niso postale nevprašljive institucije razsvetljevanja, temveč še naprej služijo 

tudi reprodukciji vnaprej napisanih vlog. V šolah tako najdemo kopico 

emancipatornih projektov in kopico projektov, ki reproducirajo skomercializirano 

materialistično kulturo.  

 

1.3 Ideologija in sodobnost 
 

Toda danes se stvari v šolstvu slabšajo. To pomeni, da ideologija zmaguje, 

filozofija kot filozofiranje pa se vse težje ohranja v šolskem življenju. Amyjin 

scenarij pospešeno izrinja Benovega. Živimo v času, ko videz zelo uspešno 

prisiljuje stvarnost, ko lahko v vseh razvitih kapitalističnih državah opazujemo 

podrejanje šole ekonomiji. To se kaže že na ravni možnosti za resno teoretsko 

razpravljanje o različnih konceptih šole in vzgoje. Danes je to razpravo v glavnem 

nadomestil diskurz podrejanja šole ekonomiji. Kako se je temu podredil Richard 

Paul, smo videli zgoraj. Paul Standish, denimo, se o tem trendu izrazi takole:  

 

»Reakcionarne težnje so se ob soočenju z globalizacijo združile z mrzličnim 

»inovatorstvom« v službi nepredvidljivih zahtev trga. Z nastopom pojmov, 

kakršna sta uspešnost in učinkovitost, z uvozom nadzora nad kakovostjo iz 

industrijskih praks in z mantrami o standardih ter odličnosti je prišlo do zadušitve 

resnega razpravljanja o naravi in smislu izobraževanja. Za vakuumom vrednot, ki 

jih te besede prikrivajo, se kaže neka vrsta nihilizma.« (Standish 2008, 35)230 

 

Kaj se je zgodilo? Zakaj danes videz tako močno prisiljuje stvarnost? Zgodila se 

je ideologija neoliberalizma, ki ga lahko opredelimo kot kopico ekonomskih in 

družbenih praks, katerih bistvena posledica ni le povečevanje izkoriščanja, temveč 

tudi radikalno vplivanje na strukturo nagonov, želj in osnovnih potreb, v imenu 

reprodukcije potrošniško materialistične miselnosti, prav tako pa tudi produkcija v 

                                                 
230 Standish, Paul: Narava in cilji vzgoje in izobraževanja (2008). V: Vzgoja in izobraževanje. Št. 

4, 2008. Str. 32–40. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 
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množico množico stopljenega nekritičnega človeka ali stroja sreče, kot se izrazi 

Adam Curtis v dokumentarnem filmu Stroji sreče, ki je del BBC-jevega cikla 

Stoletje jaza.  

 

Če se osredotočimo na izkoriščanje delovne sile, je neoliberalizem oblika 

izkoriščevalske kapitalistične produkcije, za katero je značilno, če navedemo 

Hussona231, »od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja naprej upadanje 

plačnega deleža ali, drugače povedano, deleža BDP (bruto domačega proizvoda), 

ki pripade delavcem. Marksistično rečeno taka tendenca pomeni dviganje stopnje 

izkoriščanja.« (Husson 2011, 3) 

 

Husson tezo o povečanju izkoriščanja podpre s statističnimi podatki, ki so jih 

zbrala uradna telesa, poleg tega pojav priznavajo tudi nekdanji najbolj vplivni 

predstavniki liberalne ekonomije. Zgoraj smo omenili Pikettyja.  

 

Padanje plačnega deleža delavskega razreda je empirično dokazljivo dejstvo. Prav 

tako je empirično dokazljivo dejstvo krčenje javne sfere, se pravi sfere države 

blaginje, kamor sodi tudi javno šolstvo, ki mu je Kant pripisoval tako velik 

emancipatorni potencial. Naslednje empirično dokazljivo dejstvo so številne 

reforme, ki jih je deležen šolski sistem, vse od sprememb zakonodaje za različne 

ravni šolanja (njihove ciljne naravnanosti), do sprememb učnih načrtov in kopice 

projektov, ki se jih lotevajo posamezne šole. Te spremembe lahko na podlagi 

zgoraj rečenega označimo kot ideološke v pomenu zapravljanja dediščine, ki jo je 

predstavljalo z razrednim bojem nabito šolsko polje, in v pomenu ustvarjanja 

soglasja s takšnim stanjem. Toda med dejstvom in interpretacijo, da velja to 

padanje, krčenje in ideološko reformiranje razumeti kot dvig stopnje izkoriščanja 

– kar je srž opredelitve neoliberalizma – je logično sklepalna zev.  

 

Verjamemo, da je mogoče to zev zapolniti z marksistično interpretacijo in to 

uspešneje kot s kakšno alternativo.  

 

                                                 
231 Husson, Michel: Čisti kapitalizem (2011). Zbirka Teorija – 17. Založba Sophia. Ljubljana.  
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Občečloveška izkušnja II. svetovne vojne je rodila politike, ki so poskušale 

omejiti tekmovanje med državami in zagotoviti socialni mir v državah. Če je v 

Marxovem času parlament kot institucija buržoaznega razreda predstavljal 

instrument skupnega nastopa meščanskih strank zoper delavski razred, kar 

pomeni, da »razrednega kompromisa« ni bilo, je čas po drugi svetovni vojni do 

osemdesetih let 20. stoletja znamenit prav zaradi obstoja tega »razrednega 

kompromisa«. Po Davidu Harveyu232 je bilo zagovarjanje »razrednega 

kompromisa« zagotovilo povojne obnove. Težilo se je k izgradnji družbe, ki bi 

zagotavljala svobodo, pravičnost in blaginjo.  

 

 »Države so dejavno posegale v industrijsko politiko in določale standard 

družbene mezde z vzpostavljanjem različnih sistemov socialne blaginje 

(zdravstva, izobraževanja ipd.). To obliko politično-ekonomske organizacije zdaj 

običajno imenujejo »vpeti liberalizem«, da bi poudarili, da so bili tržni procesi ter 

podjetniške in korporacijske dejavnosti obkrožene z mrežo družbenih in političnih 

omejitev in z regulativnim okoljem, ki sta včasih omejili, v drugih primerih pa 

utirali uresničitev gospodarske in industrijske strategije. […] V razvitih 

kapitalističnih državah so šle politike prerazdelitve (vključno z določeno mero 

politične integracije sindikalne moči delavskega razreda in podpore kolektivnim 

pogajanjem), nadzor nad prosto mobilnostjo kapitala […], razširjena javna poraba 

in izgradnja socialne države, dejavni državni posegi v gospodarstvo in določena 

mera razvojnega planiranja, z roko v roki z razmeroma visokimi stopnjami rasti.« 

(Harvey 2012, 17–20) 

 

Pojav držav liberalne demokracije po II. svetovni vojni oziroma držav, ki so v 

imenu negovanja socialne države in države blaginje močno obdavčile kapital, ali 

držav vpetega liberalizma, če uporabimo Fulcherjevo terminologijo233, in njihovih 

ključnih političnih institucij razumemo kot krhko in začasno obliko premirja med 

razredoma. Zlasti parlamentarno demokracijo z vso porajajočo ideologijo, ki jo 

napaja vera v napredek k posrednejšim in deliberativnim oblikam demokracije, 

                                                 
232 Harvey, David: Kratka zgodovina neoliberalizma (2012). Studia Humanitatis. Ljubljana.  
233 Fulcher, James: Kapitalizem: zelo kratek uvod (2010). Knjižna zbirka Kratka – 11. Krtina. 

Ljubljana.  
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lahko zremo v luči tega varljivega premirja, v okviru katerega interes delavskega 

razreda ni krvavo zadušen, temveč »reprezentiran« skozi parlamentarne 

»socialistične« stranke, dodatno pa je podprt še s sindikalnim gibanjem. A vse to 

je bilo mogoče, ker interesi kapitala v tej obliki niso bili ogroženi in ker so bili 

obrzdani s silovitostjo zahtev delavskega razreda, ki je krvavel v vojni. 

 

Politični kompromis med razredoma je torej po II. svetovni vojni omogočal 

razcvet političnih institucij, programov in politik, ki so podpirale delavski razred, 

vendar v mejah, ki so jih zarisali interesi kapitala. Kljub temu je danes morda 

težko trditi, da je bilo parlamentarno življenje v času vpetega liberalizma zgolj 

fikcija, katere resnica je bilo razredno izkoriščanje; zlasti zato, ker se je delavski 

razred v tem času dejansko okrepil. O njegovi moči znova govori Harvey, ko 

omenja možnost obrata razvitega sveta k socialistični alternativi. Možnost se je 

pojavila ob koncu obdobja vpetega liberalizma, to je v času krize akumulacije 

kapitala v 70-ih letih 20. stoletja. Gre za čas, ko so socialistične stranke 

prevzemale oblast v Evropi in so se socialne politike lotevale reform, ki bi lahko 

temeljito spremenile odnos med kapitalom in delom: »Na primer na Švedskem je 

t. i. Rehn-Meidnerjev načrt ponudil postopen odkup deležev lastnikov v njihovih 

lastnih podjetjih in preobrazbo države v delavsko/delniško demokracijo.« (Harvey 

2012, 23)  

 

Preplet socialističnih politik in pojavov, ki so spremljali krizo kapitala konec 

sedemdesetih let 20. stoletja (strm padec deleža nacionalnega prihodka zgornjega 

odstotka zaposlenih, strmoglavljenje gospodarske rasti, padec obrestnih mer, 

borne dividende in vse manjši dobički), so začeli predstavljati politično grožnjo 

»ekonomskim elitam in vladajočim razredom vsepovsod po svetu« (prav tam).  

 

Neoliberalizem je odgovor na to grožnjo: »Če so se višji razredi hoteli ogniti 

političnemu in ekonomskemu propadu, so morali odločno ukrepati.« (prav tam, 

24) Neoliberalna politika je potemtakem politika obnove razredne moči 

kapitalističnega razreda, politika ohranjanja ali povečevanja dobičkov in politika 

ukinjanja »razrednega kompromisa«.   
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Poglejmo na kratko nekaj elementov neoliberalne politike. Duménil in Lévy v 

knjigi Marksistična ekonomija kapitalizma234 opisujeta delovanje neoliberalne 

politike takole:  

 

»Neoliberalizem pomeni nove načine delovanja kapitalizma, tako v centru kakor 

na periferiji: novo disciplino dela in upravljanja v korist upnikov in delničarjev; 

zmanjšanje državnih posegov na področju razvoja in socialne zaščite; 

spektakularno rast finančnih institucij; nastanek novih odnosov med nefinančnim 

in finančnim sektorjem v korist finančnega; novo držo, naklonjeno združitvam in 

prevzemom; veliko finančno deregulacijo; okrepitev moči in avtonomije 

centralnih bank, katerih delovanje je osredinjeno na stabilnost cen; odločenost 

odvajati vire periferije v center.« (Duménil & Lévy 2012, 36) 

 

Uveljavitev te politike je nujno zahtevala opustitev razrednega premirja in 

zaostritev razrednega boja. Kako je to potekalo v Veliki Britaniji, lepo opiše 

Harvey. Margaret Thatcher je v imenu izvajanja te politike napadla sindikate in 

vse vrste družbene solidarnosti, ki so ovirale konkurenčno fleksibilnost (Harvey 

2012, 33). Odpravljala je institucije države blaginje, privatizirala javna podjetja, 

zniževala davke in izvajala ukrepe, ki bi spodbudili pritok tujih investicij. Hkrati 

je s temi ekonomskimi reformami, ki so ji služile le kot metoda, sprožila 

ideološko vojno, katere cilj je bilo spreminjanje duš (prav tam).   

 

»Družba ne obstaja, obstajajo le posamezni možje in žene«, je znamenito 

razglasila – pozneje pa dodala še njihove družine. Vse oblike družbene 

solidarnosti naj bi se razgradile v prid individualizmu, zasebni lastnini, osebni 

odgovornosti in družinskim vrednotam.« (prav tam,  34) 

 

V okviru izvajanja neoliberalih politik imamo torej opraviti z deregulacijo vsega 

(prevozi, telekomunikacije, finance); z davčnimi olajšavami za investicije; 

nižanjem davkov za podjetja in nižanjem osebne stopnje obdavčitve (s 70 % na 28 

%); z napadom na sindikate; deindustrializacijo doma; selitvijo proizvodnje v 

                                                 
234 Duménil, Gérard in Lévy Dominique: Marksistična ekonomija kapitalizma (2012). Zbirka 

teorija – 22. Založba Sophia. Ljubljana.  
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tujino (Harvey 2012, 36–7); dvigom obrestnih mer, ki je ugoden za upnike; 

povečanjem privlačnosti finančnih naložb (za fizične osebe in nefinančne družbe); 

sistematičnim razdeljevanjem dividend delničarjem (dvig borznih tečajev); večjo 

zadolženostjo gospodinjstev in proračunov (za kar se krivi izdatke za javno sfero) 

(Duménil & Lévy 2012, 43–4); geografsko mobilnostjo kapitala, ki omogoča 

prevlado nad globalno delovno silo; vznikom figure delavca za enkratno uporabo 

(neznosno dolgi delavniki, slaba hrana, utesnjeni bivalni prostori, sadistični 

menedžerji, spolno izkoriščanje delavk, slabe mezde); koncem varne zaposlitve, 

ki jo nadomesti sistem osebne odgovornosti (za pokojnine, zdravstvo, vzgojo in 

izobraževanj …), v okviru katere morajo delavci sami izbirati med različnimi 

produkti na trgih socialne zaščite (Harvey 2012, 221–2); ideološkimi 

spremembami na ravni zavesti posameznikov itd. K temu lahko dodamo še 

ideološko preoblikovanje nagonov, želj in potreb oziroma preoblikovanje zavesti 

(duše) v imenu materialističnih predpostavk, prisiljujočega videza, zanikanja 

kozmopolitskega idela, zanikanja kompozibilnosti, pospešenega ustvarjanja 

množičnega potrošnika, ki slavi spektakle, apolitičnost itd.  

 

Vse to služi povečevanju neenakosti in obnovi ekonomske moči višjih razredov. 

Služi Amyjinemu scenariju. Krepi ideološko sprevrnjenost stvarnosti, kjer videz 

prisiljuje stvarnost (materialni pomen ideologije), in poglablja Benovo odtujenost 

v mišljenju in na ravni strukture nagonov, potreb in želja (subjektivni pomen 

ideologije). 

 

2 Ideologija in vzgoja 
 

Del tega scenarija, ki se nanaša na vzgojo in izobraževanje, njegove spremljajoče 

pojave in posledice odlično analizirajo Christian Laval235, Maurizio Lazzarato236, 

Primož Krašovec237, Michel Foucault238, Marcel Gauchet239, Tibor Rutar240, 

                                                 
235 Laval, Christian: Šola ni podjetje: neoliberalni napad na javno šolstvo (2005). Založba Krtina. 

Ljubljana.  
236 Lazzarato, Maurizio: Proizvajanje zadolženega človeka – esej o neoliberalnem stanju (2012). 

Maska. Ljubljana. 
237 Krašovec, Primož: Človeški kapital in nečloveški kapital in šola (2014). V: Časopis za kritiko 

znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XLII, št. 256. Str. 65–83. Študentska založba. 

Ljubljana. 
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Zdenko Kodelja241, Rudi Kotnik242 in številni drugi. V članku Aktualni problemi 

šole243 smo nekaj vidikov te analize prikazali, opirajoč se na Lavalovo delo Šola 

ni podjetje.  

 

Izhodišče prikaza je bila vsakdanja, naivno empiristična praksa učiteljev, ki se iz 

dneva v dan lotevamo na prvi pogled povsem nedolžnih, celo smiselnih projektov. 

Pri tem ne vidimo, da se s svojim vedenjem postavljamo na Benovo mesto v 

družbeni strukturi in da s svojim delom uresničujemo, udejanjamo Amyjin 

scenarij: radikalno preoblikovanje šolskega polja in skozi čas tudi sebe (svoje 

vsakdanje, spontane ideologije, ki postaja zlagoma vse bolj materialistična). Kar 

spregledamo, je, da ima govor, ki ga uporabljamo in v imenu katerega 

dobronamerno spreminjamo šolo, v neoliberalnem kontekstu nujno drugačne 

učinke, kot se nadejamo in verjamemo. Uide nam, da s tem, ko v imenu teorije 

praktično delamo, proizvajamo tudi nekaj sebi tujega, nekaj mimo sebe; ta novi 

proizvod, nam samim tuj proizvod, pa je prav šola po meri kapitala. Četudi torej 

delamo z dobrimi nameni, dejansko zgolj prepuščamo zgodovinsko izborjeno 

javno šolo diktatom trga. S tem se bistveno oddaljujemo od Kantove in 

Russellove vizije. Šole torej tudi zaradi našega vložka vedno bolj služijo kapitalu 

in so tudi same vedno bolj podobne podjetjem, šolske administracije pa se vse bolj 

spogledujejo s korporativnimi načini vodenja. 

 

Ali kot pravi Laval: »Novi ljudje, ki jih je treba izoblikovati«, so tako, »če dobro 

poslušamo najbolj običajne besede, najprej bodoči delavci in potrošniki. Po 

                                                                                                                                      
238 Foucault, Michel: Rojstvo biopolitike: Kurz na Collége de France 1978-1979 (2015). Knjižna 

zbirka Temeljna dela. Krtina. Ljubljana. 
239 Blais, Marie-Claude; Gauchet, Marcel; Ottavi, Dominique: O pogojih vzgoje (2011). Knjižna 

zbirka Krt – 162. Založba Krtina. Ljubljana. 
240 Rutar, Tibor: Postmodernizem in neoliberalizem: nasprotni plati iste medalje? (2014) V: 

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XLII, št. 256. Str. 51–64. 

Študentska založba. Ljubljana. 
241 Kodelja, Zdenko: Avtoriteta, avtonomija univerze in neoliberalna politika (2014). V: Časopis 

za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XLII, št. 256. Str. 84–96. Študentska 

založba. Ljubljana. 
242 Kotnik, Rudi: Nova paradigma v izobraževanju: je manj lahko več? (2013). Frontier, 75. 

Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo. Maribor. 
243 Adam, Andrej: Aktualni problemi šole (2014). V: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in 

novo antropologijo. Letnik XLII, št. 256. Str. 97–107. Študentska založba. Ljubljana. 
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verniku, državljanu države, kultiviranem človeku humanističnega ideala 

industrializacija in poblagovljenje eksistence človeka opredeljujeta kot bistveno 

ekonomsko bitje in kot bistveno zasebnega posameznika.«  (Laval 2005, 63) 

 

Se pravi, če hočemo razumeti duh sodobnega »vzgojno-izobraževalnega sistema, 

se moramo obrniti k ekonomskim kategorijam, s katerimi lahko človeško osebo 

mislimo kot »človeški vir« in potrošnika, ki ga je treba zadovoljiti« (prav tam, 

64). K temu velja posebej dodati, da se tovrstnemu duhu šolskega sistema ne 

izognemo niti s projekti, ki se želijo temu upreti, se pravi, ki skušajo mlade 

ozavestiti, da jih šolski sistem onkraj vsega, kar učitelji in odgovorni govorimo, 

dejansko oblikuje v človeške vire in potrošnike. Se pravi, celo govor o 

potrošništvu v danem kontekstu dolgoročno ne proizvaja drugega kot potrošnike. 

Še več, celo govor o kritičnem mišljenju in učenje kritičnega mišljenja ali 

filozofiranja proizvede svoje nasprotje.  

 

Če bi pomislili, da je slednje vendarle pretiravanje, ki jemlje zagon slehernemu 

pedagoškemu prizadevanju, bi lahko odvrnili, da videz prisiljuje stvarnost do te 

mere, da se temu ni mogoče izogniti brez hkratnega spreminjanja institucij, kjer se 

filozofiranje šele lahko odvija in ima dolgoročne učinke.  

 

Ne smemo torej spregledati, da je šolska institucija v imenu rentabilnosti in 

produktivnosti najprej »doživela pravi »terminološki transfer«, ki je vnaprej 

pripravil liberalno navdahnjene reforme« (prav tam, 64), nato pa tudi konkretne 

spremembe v organizaciji vzgoje in izobraževanja ter metodah poučevanja. 

Nemara bi lahko rekli, da spremenjena terminologija priča o spremembah v 

delovanju šole, njenega financiranja in organizacije, ki je vse bolj piramidalno, 

birokratsko in tehnokratsko. S tem je spremenjeno tudi poslanstvo šolskega 

sistema (prav tam).  

 

»Za prvi vtis o tem pojavu je dovolj, da opozorimo na podivjano inflacijo leksike 

upravljanja v novem jeziku šole. Na koncu osemdesetih let 20. stoletja – ko se je 

torej neoliberalizem že dodobra razmahnil – pedagogika celo postane 
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»upravljanje«, pa tudi »mentalno upravljanje«, nekateri predlagajo, da bi 

profesorja imeli za »managerja svojega razreda«. […] Zaradi teh besed je bilo 

mogoče šolsko institucijo simbolno postaviti pod oblast upravne logike, ki je tuja 

njeni nekdanji kulturni in politični referenci, […] jo podvreči pritisku družbenih in 

ekonomskih logik.« (prav tam, 65)  

 

Po Lavalu je korporativni model vodenja, ki mu, kot smo videli zgoraj, Richard 

Paul v imenu produkcije simbolnih analitikov ne bi nasprotoval, prešel na šolsko 

področje zlasti s pomočjo ideološkega besednjaka, katerega ključni pojmi so 

vseživljenjsko učenje, učinkovitost, uspešnost, učenje učenja, kompetence (prav 

tam, 66) in tudi kritično mišljenje, ki tako postane – vsaj z vidika Kanta, Russella 

in drugih razsvetljenski tradiciji zapisanih mislecev – nekritično kritično 

mišljenje.  

 

Da bi to razumeli, si oglejmo, kaj se zgodi s praktično uveljavitvijo pojma 

vseživljenjsko učenje? Prva stvar je, da »šolski pouk čedalje bolj velja za »začetno 

usposabljanje«, se pravi za pripravo na poklicno usposabljanje« (prav tam). To 

pomeni, da postane naloga šole nekakšna prvotna akumulacija kapitala, ki ne 

posreduje več predvsem znanja in mišljenja, temveč zahteva pedagogiko, ki 

privzgaja času in prostoru primerne oblike vedenja: sposobnost poklicnega 

vključevanja, komuniciranje znotraj skupine, predstavljanje sebe, reševanje 

problemov v negotovih okoliščinah, fleksibilnost, ustvarjalnost, uporabo temeljnih 

kodov, zadovoljstvo v skupini, pripravljenost na samousposabljanje itd. (prav 

tam). Skratka, gre za produkcijo lastnosti simbolnih analitikov; za produkcijo 

oblik vedenja, ki jih potrebujejo podjetja za uspešno tekmo na trgu. S tem se je 

vzgoja spremenila v usposabljanje, v nekaj, za kar podjetja menijo, da imajo 

pravico diktirati. Ta diktat in forme življenja, ki iz njega izhajajo, je seveda eden 

izmed načinov, kako videz prisiljuje stvarnost, eden izmed načinov uveljavljanja 

komercialistično-materialistične zavesti, ki se ji humanistične (kozmopolitske in 

kompozibilne) vsebine vse bolj kažejo kot nekaj tujega (neprofitabilnega), hkrati 

pa ne vidi tragičnega dejstva, da je usposabljanje zgolj oblika indoktrinacije, 

pripravljanje na vnaprej določeno vlogo v življenju; torej zanikanje svobode.  
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Ali kot pravi Laval: »Pouk, prenovljen v skladu z željami vodij podjetij, mora 

delavcu omogočiti, da asimilira diskurze in jih reproducira v interakciji med člani 

podjetja ali v razmerjih s strankami ali dobavitelji; omogočiti mu mora, da usvoji 

mobilizirajočo retoriko; omogočiti mu mora, da je sposoben ustrezati zahtevam po 

nadzorovani avtonomiji, ki jo organizacija pričakuje od zaposlenega.« (prav tam, 

67) 

 

OECD in Evropska komisija – obe sprejemata in v temeljnih dokumentih 

zagovarjata ta novi odnos med šolo in gospodarstvom – poslej pričakujeta, da bo 

»prva« šola mlademu človeku ponudila »paket temeljnih kompetenc« in da ga bo 

naučila učenja (prav tam, 68). Obe instituciji prav tako poudarjata potrebo po 

kritičnem mišljenju, toda jasno je, kaj to pomeni v kontekstu, kjer videz prisiljuje 

stvarnost in kjer se nagoni preoblikujejo v grobe materialistične želje.  

 

Zaradi tega – in to je druga stvar – kakovost in količina znanj nista več 

pomembni, ker so ta znanja postala nekoristna in celo moteča (prav tam, 69). 

Tako interes za znanje postane podrejen produktivni učinkovitosti in osebnim 

interesom: vselej mora obstajati možnost, da se temeljne kompetence lahko 

spremeni v trgovsko blago (prav tam).  

 

»Pojem »vseživljenjsko učenje« tako omogoča sintetično artikulacijo dviga ravni 

kompetenc zaposlenih in fleksibilnosti načinov pridobivanja vednosti, kar ustreza 

hitrim tehnološkim in ekonomskim spremembam modernega kapitalizma. […] 

Vzgojno-izobraževalna politika Evropske komisije je v resnici podrejena ciljem 

prilagajanja delovne sile novim razmeram na trgu dela, kakor kaže Memorandum 

o vseživljenjskem učenju (30. oktober 2000), ki vzgojo in izobraževanje ter 

usposabljanje vse življenje hote postavlja v logiko zaposlovanja.« (prav tam) 

 

Tretja stvar je, da zaradi spremenjenega odnosa do znanja, ki mora biti praktično v 

smislu takojšnje donosnosti (učenje za življenje), vstopajo v igro novi dejavniki: 

družine, lokalni kolektivi, podjetja, ki postajajo učeče organizacije in prav tako 

posredujejo vednosti. Šolsko izobraževanje kot začetno začenja vse bolj veljati za 
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formalno, medtem ko tržne razmere zahtevajo zgoraj omenjene splošne 

kompetence (v tem kontekstu neformalna znanja). Tako postane sistem vzgoje in 

izobraževanja podoben trgu, postaja fleksibilen, na njem se pojavljajo novi in 

vedno številnejši ponudniki. Tako imenovano formalno izobraževanje se s tem 

despecializira, ker v kognitivni družbi ne more več biti noben kraj ločen od 

poklicnega sveta, posvečen izključno akademski vednosti. Obstajajo lahko samo 

mreže učenja, partnerstva itd.  

 

Resnica vseh teh realnih premikov, ki se skrivajo za pojmom vseživljenjskega 

učenja, je po Lavalu naslednja: »Ta »nova paradigma« namerava »ozavestiti 

´državljane´, da je njihova dolžnost učiti se«. S pedagogizacijo eksistence tako 

prej upravlja obveznost preživetja na trgu dela, kakor odgovarja na potrebe po 

avtonomiji in osebnem uspehu. Tako se dopolnjujeta samodisciplina in 

samoučenje.« (Memorandum; v Laval: 70)  

 

Navedek je zanimiv zato, ker kaže, da neki ekonomski trend (interes) zahteva tudi 

sebi lastno osebno moralno odgovornost. Če se prestavimo v posameznika (Bena), 

ki zaradi notranje in tiščeče odgovornosti, da se mora učiti in kritično misliti, 

izbira med številnimi ponudniki izobraževanja, nam ne sme uiti, da ta, z vidika 

kapitalistične družbe nemara hvalevredna lastnost, vendarle ni nič drugega kot 

ideologija tega posameznika, postvarjena zavest, ki s svojo realno, objektivno 

dejavnostjo (izbiranjem in učenjem v danih razmerah) reproducira postvarjen, njej 

tuj in sčasoma sovražen svet (svet, kjer videz prisiljuje stvarnost), ki mu ponuja 

nenehne skrbi in prekerna delovna mesta.  

 

Hkrati ne smemo spregledati, da to dogajanje (preoblikovanje družbe in 

posameznih zavesti) spremljajo še drugi pojavi preoblikovanja. Ker se na trgu 

izobraževanja nenadoma začenjajo pojavljati številni ponudniki, se preoblikuje 

tudi formalni šolski sistem, ki sam postaja vedno bolj fleksibilen, se pravi, ki v 

boju za učence sam podleže tej pospešeni ponudbi številnih programov, smeri itd. 

S tem vzgoja in izobrazba prenehata biti pot in način življenja svobodnih 
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državljanov sveta, razsvetljenski ideal, h kateremu se usmerja zavest ljudi, temveč 

postajata produkt, blago s tržno vrednostjo. 

 

O proizvodnji Benove subjektivnosti v povsem platonski maniri nazadovanja 

značaja in Russellovi maniri kritike materialističnih nagonov in želje piše 

Maurizio Lazzarato v knjigi Proizvajanje zadolženega človeka: »Tukaj namreč 

subjektivno ne pomeni samo razpoložljivosti telesnih in intelektualnih sposobnosti 

in časa (službenega časa) v zameno za mezdo, ampak tudi produkcijo individualne 

subjektivitete. […] Znanje ni tisto, kar je v ekonomiji in sodobni družbi nujno 

[…], nujen je […] poziv, da je treba postati ekonomski »subjekt« (»človeški 

kapital«, »podjetnik samega sebe«), poziv, ki je namenjen tako brezposelnemu kot 

uporabniku javnih storitev, potrošniku, »najponižnejšemu« med delavci, 

najrevnejšemu ali »migrantu«. […] Postati človeški kapital ali podjetnik samega 

sebe pomeni vzeti nase stroške in tveganja fleksibilne in financializirane 

ekonomije, stroške in tveganja, ki še zdaleč niso samo stroški in tveganja 

inovativnosti, ampak tudi in predvsem stroški in tveganja prekarnosti, revščine, 

brezposelnosti, pešajočih zdravstvenih služb, pomanjkanja stanovanj itd. 

»Narediti podjetje iz samega sebe« (Foucault) pomeni, da nase vzamemo 

revščino, brezposelnost, prekarnost, socialne podpore, nizke plače, zmanjšane 

pokojnine itd., kot bi bila to posameznikova »sredstva« in »investicije«, s katerimi 

bi moral upravljati kot s kapitalom, »svojim« kapitalom. […] Diferenciali 

produktivnosti ne izhajajo najprej iz »vednosti« ali informacije, ampak iz 

subjektivnega prevzemanja stroškov in tveganj nase […].« (Lazzarato 2012, 53–

55) 

 

Ob tem ne smemo spregledati niti sočasne individualizacije pouka, ki se lahko 

prikazuje kot lažna svoboda. Gre za trend, ki ga vsi poznamo in ga tudi dejavno 

reproduciramo in spodbujamo, ko se zavzemamo za pouk, osredinjen na učenca, 

ko se permisivno prilagajamo njegovim potrebam in mu v skrajnih libertarističnih 

variantah splošnega izobraževanja (denimo na Finskem) ponudimo možnost 

izbiranja predmetov glede na njegove trenutne interese (pri čemer ga pomaga 

usmerjati tutor, ki, sklepamo, ni prebral Schefflerjeve študije o odgovornem 



343 

 

ravnanju s talenti in interesi). Težava tega trenda je, ker se z govorjenjem o 

svobodi in nekaterih na prvi pogled vsečnih ukrepih dejansko pripravlja za 

vnaprej določene vloge. Morda bi kdo ugovarjal, da postane učenec sposoben 

prav hitro spremeniti svoj poklic in zasesti številna delovna mesta, toda ta ugovor 

spregleda, da se ta raznolikost odvija po Amyjinem scenariju, torej v interesu 

uvrednotenja kapitala in je prej podobna nepomembni izbiri med številnimi blagi. 

Z razsvetljensko humanističnega vidika, ki ga zagovarjamo, je precej 

nepomembno, ali je nek posameznik fleksibilen in zmožen zamenjati kopico 

poklicev, če ga sama ta fleksibilnost za vselej, kot ujetnika v Platonovi votlini, 

priveže na sklop materialističnih nagonov, želj in potreb, o oblikovanju katerih 

nima tako rekoč nobene besede, ki se jih celo ne zaveda in je v njih prisiljen, ker 

je »svoboden« oziroma odrezan od virov za zadovoljevanje osnovnih družbenih 

potreb.  

 

Ta položaj osvetli tudi naslednji Lavalov navedek iz Memoranduma o 

vseživljenjskem učenju:  

 

»Posameznik, ki je »spoznal svojo odgovornost«, se pravi, ki se zaveda prednosti 

in cene učenja, je tisti, ki mora za lastno dobro sprejeti najboljše odločitve v zvezi 

z usposabljanjem. Da lahko razumno izbere, kaj se mora naučiti, naj bi ga »službe 

za poklicno usmerjanje« dobro obveščale. Te agencije bodo sprostile 

posameznikovo motivacijo, mu priskrbele pertinentne [primerne] informacije ter 

mu »olajšale sprejemanje odločitev«. Učitelji pa bodo postali »vodniki, mentorji 

in posredniki«, ki bodo morali vsakega posameznika posebej spremljati na 

njegovi poti usposabljanja.« (nav. po: Laval, 72) 

 

Laval v nadaljevanju svoje analize pokaže, kako v izobraževanju po isti logiki 

funkcionirajo tudi drugi pojmi. Ena izmed značilnosti vzgoje v imenu Amyjinega 

scenarija je namreč prav ta, da uporablja posebni besednjak (diskurz), ki bi mu 

lahko z Orwelom rekli novorek.  
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V bistvu nima smisla nadaljevati prikaza Lavalove analize ali prikaza analiz 

drugih zgoraj omenjenih avtorjev, saj je, upamo, poanta dovolj jasna. Amy ni le 

napisala scenarija, tevmeč ga je tudi vsilila kot javno politiko, naredila ga je 

objektivno veljavnega za vse, kot zgoraj omenja Balibar. Naredila ga je za 

ideologijo v materialnem pomenu besede, s čimer je ustvarila kopico institucij in 

vsakdanjih praks in ritualov, s katerimi oblikuje (programira) Benovo zavest, 

njegovo razmišljanje, njegovo odločanje in nasploh njegovo strukturo nagonov, 

potreb in želja (subjektivni pomen ideologije). 

 

To je hkrati naš končni razlog, zakaj ni dovolj govoriti le o kritičnem mišljenju ali 

o filozofiji kot filozofiranju in se truditi za uvajanje filozofiranja v šole. Šole ga 

utegnejo celo lepo sprejeti, saj je videz do te mere prisil stvarnost, da je samo 

filozofiranje – glede na njegove praktične posledice – dobilo vse značilnosti 

sofistične igre; torej vse lastnosti, ki jih kritizira Platon, ko želi ločiti filozofijo od 

njenega videza. Ti ni namišljena nevarnost. V zvezi z Lipmanovimi tečaji 

filozofije za otroke nanjo opozarja Kotnik. Lipman namreč pri pojasnjevanju 

metodologije svojega pristopa razčleni filozofsko ravnanje v razredu na 

posamezna mentalna dejanja, kot so predpostavljanje, nameravanje, razumevanje, 

spominjanje itd. (Kotnik 2013, 139). Toda na ta način in v danem (zgoraj 

orisanem) kontekstu se nam lahko kaj hitro pripeti, da postanemo »zadovoljni z 

opredelitvijo filozofije, ki ostaja pri tej obrtniškosti.« (prav tam)  

 

To seveda ni Lipmanova namera, toda v danem družbenem kontekstu utegnejo 

njegova prizadevanja postati svoje nasprotje in končati pri tayloristični maniri 

delitve posameznih miselnih operacij na njihove sestavne dele (prav tam), ki več 

ne premorejo pregleda nad celoto družbenega konteksta. S tem postane kritično 

mišljenje plen neoliberalne ideologije. Postane pričakovana oprema simbolnih 

analitikov, orodje za domiselno reševanje zgolj tistih vprašanj, ki doprinašajo k 

ohranjanju dodane vrednosti.  

 

Zato je nenavadno vztrajati pri liberalni fikciji, značilni za obdobje od konca 

druge svetovne vojne do začetka osemdesetih let 20. stoletja; nenavadno se je 
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zapreti v meje teorije vzgoje, kot to naredi Siegel in živeti, kot da »razredni 

kompromis« še vedno traja, medtem ko je resnica že bistveno drugačna. Zapreti se 

na ta način, pomeni ravno ideološko misliti in ravnati.  

 

Če torej sploh še hočemo filozofirati, moramo ta videz, ki prisiljuje stvarnost, 

ukiniti. Brez tega nima sodobna prekerna delovna sila nobenih ustreznih 

družbenih pogojev za dvig nad materialne interese, kot bi dejal Russell, kar pa je – 

kot smo videli zgoraj – pogoj za vzpostavitev demokratičnih človeških skupnosti.  

 

3 Kako ukrepati? 
 

Glede na pomen, ki smo ga pripisali besedi videz, in glede na to, kar že ves čas 

zagovarjamo v celotni nalogi, je splošen odgovor na dlani: odpraviti je treba videz 

(sedanjo protislovno objektivno dejanskost) ali ga vsaj poskusiti spremeniti, v 

kolikor si ne moremo domišljati, da bodo predlagani ukrepi vselej proizvedli 

zamišljeno. Pri tem je hkrati treba staviti na vzgojo zavesti prihajajočih generacij, 

kar za nas pomeni vztrajanje pri problemskem pouku filozofije in njegovo 

posodabljanje. 

 

Zgoraj, v razdelku Kant in Russell – sklepna beseda, smo nasprotovali 

revolucionarni spremembi, ker je zaradi obilice dejavnikov preveč neobvladljiva. 

Emancipacija namreč pomeni prevzemanje nadzora nad lastnim življenjem, 

doseganje pregleda, ki tu in tam (skladno z razumom) omogoča dogovorno in 

zavestno odločanje o skupni prihodnosti. Prepričani smo torej, da so lahko 

učinkovite in za ljudi dobre spremembe postopne, kar pa ne pomeni, da niso 

radikalne. Živimo v svetu, kjer je dajanje prednosti razumnim odločitvam in 

dejavno nasprotovanje nerazumnim, že itak dovolj radikalno. 

 

Ukrepe je v grobem mogoče razdeliti na pozitivne in negativne, na tiste, ki si 

dejavno prizadevajo izboljšati družbeno okolje, in tiste, ki dejavno nasprotujejo 

slabšanju pogojev družbenega življenja. Ukrepi so povezani, so praktični in 

teoretični hkrati. V času, ko videz silovito preoblikuje stvarnost, torej v času, 
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kakršno je neoliberalno preoblikovanje vseh družbenih podsistemov, je naloga 

teorije celovito razkrivanje in kritika teh sprememb. Dela za filozofijo in filozofijo 

vzgoje je v tem času celo preveč, hkrati pa poteka v okoliščinah, kjer se pogoji za 

njegovo opravljanje slabšajo (zgoraj smo videli, da to omenja celo Siegel), kar 

utegne pomeniti tudi, da je z vidika prevladujočega videza vse manj smatrano kot 

delo.   

 

Bodimo za hip pozorni na zadnji stavek. Slabšanje pogojev za teoretično delo 

filozofov je očitno dokaj zlahka dokazljivo družbeno dejstvo, toda trditev, da se 

mu z nekega zornega kota oporeka status dela, je težje dokazljiva. Treba je razviti 

pojmovni aparat, na podlagi katerega postane trditev verodostojna in pridobi 

pomen. Takšen aparat seveda že precej časa obstaja, razvil ga je Marx, ohranjale 

pa so ga generacije marksistov, ki so se uspele izogniti vulgarni različici tega 

nauka. Teoretična naloga filozofije, ki jo je od tod mogoče izpeljati, je analiza 

tega pojmovnega aparata in analiza objektivne stvarnosti, na katero se ta aparat 

nanaša. Praktična naloga pa je organizacija spreminjanja te stvarnosti in 

organizacija učinkovitih akcij, ki nasprotujejo nadaljnim spremembam stvarnosti 

v imenu reprodukcije videza. To so seveda zelo splošne naloge. 

 

Naloge in cilje filozofije v šoli (na vseh ravnega vzgoje in izobraževanja) je 

mogče izpeljati iz teh splošnih nalog. Zgoraj, pri Kantu, Russellu, Sheflerju, tudi 

avtorjih gibanja za kritično mišljenje, Gramsciju in drugih (Šimencu, Kotniku 

itd.), smo videli, da je ena izmed osnovnih nalog filozofije preizvpraševanje 

podmen vsakdanjega, običajnega mišljenja, opozarjanje na protislovja tega 

mišljenja, hkrati pa vzgoja zavesti v imenu emancipacije (svobode duha, 

kozmopolitizma, radikalnega nasprotovanja indoktrinaciji). Za učitelje filozofije, 

denimo učitelje filozofije v gimnaziji, je ta naloga že praktična, vendar še ne 

dovolj praktična. Zadošča Kantovi zahtevi po filozofiranju, v kolikor filozofiranje 

ni ustvarjanje simbolnih analitikov, temveč način oblikovanja svobodnih duhov, 

avtonomnih državljanov. Prav tako do neke mere izpolnjuje Gramscijevo 

pojmovanje filozofije kot odpravljanja protislovne zavesti, ukinjanja množice in 

širjenje kakovostnejšega mišljenja. Treba je torej vztrajati pri problemskem pouku 
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filozofije in razširjati njegov bistveni emancipatorni pomen. Hkrati je v njegovem 

okviru treba dati večji poudarek kot doslej na politični filozofiji, to je vprašanjem 

kot so družbena pravičnost, demokracija, svoboda, oblast itd.  

 

Toda poleg tega se je (tudi v šolskem kontekstu) treba lotiti še drugih dejanj. 

Gramsi, denimo, pravi, da lahko »kritično spoznanje samega sebe dosežemo samo 

v boju s političnimi ˝hegemonijami˝, s protislovnimi smermi, najprej na etičnem, 

potem pa na političnem področju, dokler končno ne dosežemo višje uresničitve 

lastnega pogleda na stvarnost.« (Gramsci 1974, 356)   

 

To pomeni, da mora tudi filozofija v šoli, če se naj njen pogled na svet sploh 

uveljavi, ne le ponujati razmisleka o temah politične filozofije, temveč mora sama 

postati zavestno politična; podobno kot pri Kantu in zlasti Russellu. Politika je 

namreč tista, pravi Gramsci, ki »zagotavlja zvezo med ˝višjo˝ filozofijo in 

splošnim mišljenjem,« (prav tam, 354), kar nadalje pomeni, da mora uvod v 

filozofijo, denimo v gimnaziji, »zgoščeno razložiti probleme, nastale v razvojnem 

procesu splošne kulture.« (prav tam)  

 

Če je filozofija kritika običajnega mišljenja in če kritično presojati pomeni doseči 

enotnost in doslednost mišljenja ter dvig »na stopnjo, ki jo je dosegla najbolj 

napredna svetovna misel,« (prav tam, 346), je, kot smo velikokrat poudarili, treba 

zagotavljati tudi zunanje pogoje za takšno doseganje. Tako mora po Gramsciju 

postati cilj prizadevanj »šola za humanistično oblikovanje (termin humanizma 

moramo razumeti v širšem pomenu […]) ali šola za splošno kulturo,« (prav tam, 

609) ki vključuje »mladino v družbeno življenje.« (prav tam)  

 

Rečeno drugače, otresti se je treba ideologije politične nevtralnosti, ki dejansko 

povzdiguje neemancipatorne trende, in se začeti boriti ter vzpostaljati obče 

institucije, ki bodo nagovarjale objektivno stvarnost in vzgajale ljudi, ki bodo 

zmožni sooblikovanja te stvarnosti. Ni torej dovolj nadomestiti učenja filozofije z 

učenjem filozofiranja, čeprav smatramo, da je to nujni pogoj vzgajanja svobodnih 

duhov, treba je poskrbeti še za materialno podporo nematerialistično naravne 



348 

 

zavesti. Težko je reči in predvideti, v kolikšni meri lahko pri tem sodelujejo tudi 

učitelji filozofije, vendar lahko z vključevanjem v vprašanja zakonodaje in z 

vključevanjem v različne projekte k temu prispevajo.  

 

Poleg samega poučevanja obstaja kopica možnosti za delovanje, ki ni neskladno z 

nalogami filozofije, ki smo ji jih pripisali v tej nalogi. Dobrodošle so vse akcije, ki 

bodisi preprečujejo projekte, ki ne omogočajo dviga zavesti na višjo raven in 

reproducirajo logiko videza, bodisi ta dvig (Bildung) aktivno spodbujajo. Na 

primer, naloga filozofije je lahko nasprotovanje uvajanju sodobnega, 

libertaristično navdahnjenega podjetništva v šole in hkratno sodelovanje pri 

uvjanjaju alternativnih oblik ekonomskega življenja. Mogoče si je prizadevati in 

vključevati šole v zadruge, s čimer bi se šole zavezale, da bo sleherno podjetištvo, 

ki mu bodo odprle vrata, zadružniško in trajnostno organizirano. To je mogoče 

podpreti z razpravami z učenkami in učenci itd. S posredovanjem takšnih razprav 

utegne sam pojem dela dobiti drugačno opredelitev, kot jo ima v neoliberalno 

zasnovanem podjetništvu. Podobnih nalog je seveda nebroj.  

 

Jasno, to je le nekaj predlogov. V duhu naloge je, da morajo konkretni ukrepi 

izhajati iz demokratične razprave, tako da se bomo na tej točki zaustavili.  
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Sklep 
 

V nalogi smo prehodili dolgo pot. Začeli smo z zagovorom učenja filozofskega 

dialoga, pokazali njegov pomen za kritično raziskovanje vsakdanjih prepričanj in 

podmen. Nato smo poskusili utemeljiti, da je, v nasprotju z drugačnimi metodami 

in tradicijami poučevanja filozofije, vodenje filozofskega dialoga in s tem 

problemski pouk filozofije najboljša metoda poučevanja filozofije, vendar dodali, 

da lahko s to metodo uspešno vzgajamo le v družbenih okoliščinah, kjer šola kot 

institucija vzgaja avtonomne osebe in ne ljudi za vnaprej določene družbene 

vloge. Zato se mora filozof (kritični mislec) ukvarjati tudi z družbeno stvarnostjo 

(družbenim kontekstom), zahtevati in braniti takšne okoliščine, ki omogočajo 

njegovo lastno vzgojo (in svobodo). Biti mora – kadar je treba – aktivist. Brez 

tega se vse prehitro sooči z razcepom med teorijo poučevanja filozofije (kritičnega 

mišljenja) in praktičnimi dosežki. 

 

Nato smo se ozrli v zgodovino in pokazali, zakaj lahko Kanta upravičeno štejemo 

za sodobnega utemeljitelja vodenja filozofskega dialoga. Pokazali smo tudi, da je 

Kant kot utemeljitelj te metode, v problemsko poučevanje filozofije že na samem 

začetku, poleg notranjega oblikovanja mišljenja državljanov (Bildung), vključil 

tudi skrb za urejanje zunanjih (družbenih) pogojev, ki omogočajo to oblikovanje 

oziroma vzgojo svobodnih ljudi. V tem oziru je poučevanju naložil razsvetljenski 

ideal kozmopolitske družbe.  

 

Kant je svoje stališče argumentiral na podlagi nevednosti. Ker ne vemo, kakšne so 

zmožnosti človeka kot vrste, nas to ne odvezuje dolžnosti, da si prizadevamo za 

razsvetljensko družbo; ali: ker ne vemo, kaj zmoremo, si moramo prizadevati za 

Dobro. V tem smo prepoznali logiko samouresničitve. Z vidika vsebine je Dobro 

(dobra volja za) razsvetljena, kozmopolitska zavest, ki ni obrnjena v 

zadovoljevanje podivjanih materialnih potreb (bogatenje, uspeh, moč, denar).  

 

Hkrati smo se odločiti za socialistično branje Kanta, zlasti zato, ker kategorični 

imperativ, ki zanika upravičenost obravnavanja drugih ljudi kot sredstvo, zanika 
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tudi izkoriščanje delovne sile, kar je temeljna značilnost kapitalističnega 

družbenega reda. Za pouk filozofije to pomeni, da je treba poučevati, vzgajati 

značaje (Bildung) za jutri, za razsvetljeno, kozmopolitsko družbo in ne za 

materialistično tekmovanje.  

 

Kant govori o tem v okviru svoje teleologije, za katero smo pokazali, da jo lahko 

razumemo kot načelo demarkacije med dobrim (problemskim) filozofiranjem in 

slabim mišljenjem.  

 

Za Kantom smo obravnavali Russella, ki kantovskemu idealu ni izneveril, mu pa 

je priskrbel sodobnejšo, nemara boljšo in empirično zasnovano moralno teorijo, ki 

ji sledijo tudi njegova načela vzgoje in družbenega delovanja. Toda tudi pri njemu 

je dejavna in po potrebi politično aktivna oseba vzgojni ideal, vzor kritičnega 

misleca. Tako kot Kant je torej vzgoji naložil skrb za tri sestavine, ki jih naj 

posedujejo kritični misleci. Te sestavine so: logika, svoboden duh in prizadevanje 

za kozmopolitsko družbo, ki predvideva borbo za pravičnejšo družbo, v kateri en 

družbeno politični razred ne bo izkoriščal drugega. 

 

Kantovo logiko, ki iz nevednosti izpelje dolžnost (s čimer se izogne naturalistični 

napaki, na katero opozarja Hume), smo torej posodobili z Russellovo pozno 

teorijo morale. Dobro tukaj ostaja kozmopolitsko, hkrati pa je bliže realnostim 

človeške narave. Russellova logika je v bistvu empirično utilitaristična in stavi na 

čutnost. Poanta je, da morajo vsi ljudje na svetu imeti možnost užiti zadovoljstvo, 

srečo (od tod čutnost). Morala mora zato biti kompozibilna in skupnostna (znova 

socializem).   

 

Bildung se nadalje pri Russellu kaže kot vzgoja nagonov, želj in potreb. Šele 

primerno vzgojena oseba je lahko kompozibilna, kar pomeni, da drugim omogoča 

zadovoljitev nagonov in želj. Toda to pomeni, da nagoni, želje in potrebe niso kar 

nekakšne muhe, temveč so podvrženi nenehnemu preverjanju, premisleku, ki se 

lahko odvija samo v skupnosti zrelih, filozofirajočih posameznikov.  
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Za pouk filozofije to pomeni, da je treba poučevati, vzgajati kompozibilne 

značaje. Takšni značaji so kot pri Kantu naravnani h kozmopolitskem idealu, kar 

pomeni, da niso vzgojeni za materialni uspeh (podjetništvo), temveč jih zanima 

dobro urejena družba in sreča vseh. Sreča je tukaj dojeta kot polno življenje, 

razvijanje višjih nagonov (stremljenj in želj). Nadalje to pomeni, da mora pouk 

filozofije pomagati razviti občutljivost za družbena vprašanja, za premislek o 

družbeni stukturi. Nemogoče je namreč razviti kompozibilne značaje, če hkrati ne 

spreminjamo pogojev, kjer lahko takšni značaji uspevajo, delujejo.  

 

Nato smo napredovali v sodobnost in raziskali stališča nekaterih ključnih avtorjev 

gibanja za kritično mišljenje. Predvsem smo raziskali njihove medsebojne 

razprave, s čimer smo trčili ob ideološke meje tega gibanja. Bilo bi pretirano 

trditi, da so izneverili razsvetljensko dediščino, vsekakor pa ne dosegajo nivoja 

razprav svojih učiteljev, če med te učitelje štejemo Kanta, Russella in tudi 

Schefflerja.  

 

Poanta tega dela razprave je, da z odpovedjo aktivizmu zoper krivične družbene 

danosti, ali z nekritičnim podrejanjem tem danostim, v katere po nujnosti vstopajo 

prihajajoče generacije, ne moremo zares upati, da bomo vzgajali kritične mislece. 

Z odpovedjo aktivizmu lahko (zelo verjetno) izgubimo svobodo duha in tudi 

logiko. S tem postanejo prizadevanja gibanja za kritično mišljenje jalova oziroma 

ideološka, samo kritično mišljenje pa nekritično kritično mišljenje, ki sledi logiki 

akumulacije kapitala, učence pa pripravlja na vnaprej določene vloge. 

 

Kritično mišljenje je tako celo pri najbolj verodostojnih avtorjih gibanja le oblika 

ideologije, ki kritično mišljenje podreja ekonomiji (torej materialnemu bogatenju), 

s čimer duha odvrača od idealov, o katerih govorita Kant in Russell. Paul kritično 

mišljenje tudi neposredno podredi ekonomski uspešnosti ZDA. Morda je to v 

danem kontekstu realistično, toda nasprotuje kozmopolitsvu in si samo še 

domišlja, da vzgaja kritične mislece v Kantovem in Russellovem pomenu (to je 

svobodne duhove). Takšno kritično mišljenje je dejansko že forma indoktrinacije. 

Do neke mere podobno velja tudi za Ennisovo različico kritičnega mišljenja, ki le-
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tega podredi veščinam. To bržkone stori zaradi metodoloških razlogov in zaradi 

vprašanj ocenjevanja višjih dosežkov duha v pedagoškem procesu, ampak s tem v 

danem kontekstu odpre vrata jeziku menedžmenta.  

 

Filozofija se mora izogniti tej obliki kritičnega mišljenja. Če hoče biti predmet v 

šoli, seveda mora sprejeti ocenjevanje, toda to lahko naredi tudi s figo v žepu. 

Svobode duha (in kritičnega mišljenja kot dejavnosti tega duha) pač ni mogoče 

ocenjevati s sedanjim načinom ocenjevanja in ga postaviti v službo selekcije 

kadrov. S tem filozofijo podredimo lokalnim avtoritarnim interesom (moči) in 

logiki materialne uspešnosti (bogatenju).  

 

Siegel, ki smo mu posvetili veliko prostora, kritično mišljenje razume zlasti kot 

življenje teoretičnega duha. Toda takšen duh lahko živi samo na redkih otokih 

teorije (večinoma na univerzah), ne pa tudi obče. Svet sicer je do te mere 

spremenjen, da ti otoki (še) obstajajo; otoki, kjer lahko manjšina ljudi na svetu 

razvije svoje potenciale (nagone, želje in potrebe); toda večina ostaja zunaj. In to 

ni kompozibilna kozmopolitska družba. Ločevanje teorije in prakse, kot ga 

zastopa Siegel, je torej v danih okoliščinah ideološko.  

 

Glede na to je naloga filozofije tudi razmislek o tej ideološkosti in napredovanje v 

filozofijo prakse, v dejavno uresničevanje Sieglove programske definicije 

kritičnega mišljenja kot mišljenja in ravnanja, ki ga vodijo razlogi. Filozofija 

mora resno vzeti nalogo oblikovanja značajev (Bildung), ki se bodo zavezali 

stremljenjem, kar pomeni tudi, da bodo pripravljeni spremeniti družbeno 

strukturo, ki bo takšna stremljenja podpirala in omogočala večini kakovostno 

živeti.  

 

Hkrati verjamemo, da filozofija s tem služi tudi resnici in to v dveh pomenih:  (1) 

vzgaja ljudi, ki resnico sploh hočejo, ki ostajajo, kot pove že samo ime filozofije, 

rado-vedni; (2) učenke in učence opremlja z nujno politično zavestjo, s tem da 

nagovarja krivične danosti, ki v resnici onemogočajo filozofiranje (kritično 

mišljenje), zelo pa spodbujajo nekritično kritično mišljenje (videz filozofije).  
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Poučevanje filozofije si mora torej prizadevati za vzgojo takšnih oseb, ki o 

krivičnih danostih ne bodo samo razmišljale, temveč se bodo podale v boj za 

družbo, kjer vloge niso že vnaprej razdeljene in kjer je mogoče filozofirati. V tem 

imenu priporočamo izvajanje praktičnih (aktivističnih) projektov, ki podpirajo 

takšno vzgojo.  

 

Z vsem tem se poučevanje filozofije pridružuje političnemu cilju prilaščanja (in 

ohranjanja) skupne gmajne, kamor nenazadnje sodijo tudi javne šole, kjer se 

kritično mišljenje (filozofiranje) sploh lahko goji. Regulatorni ideal, ki sta nam ga 

naložila Kant in Russell, to v bistvu podpira. Kozmopolitska družba in družba, 

kjer posamezniki niso drug drugemu konkurenti pri izpolnjevanju želja, se pravi 

skupna gmajna, deluje prav kot pogoj odvrnitve od grobih materialističnih skrbi, o 

čemer, v imenu zadovoljevanja dobrih nagonov, želj in potreb pišejo tudi Kosovel 

in drugi socialisti. Pogoj, da je to možno, pa je prav vzgoja kritičnih mislecev, 

ljudi, na katere znanje ni obešeno samo zaradi akumulacije kapitala. Le takšni 

ljudje lahko presežejo ideološko odtujitev od samih sebe, ki je posledica dejstva, 

da videz prisiljuje stvarnost, in se približajo svetu, v katerem bi lahko razvili svoje 

potenciale, skladno s tehtnim premislekom zavezanim svobodi (avtonomiji) in 

demokraciji. Le kritični misleci lahko vzpostavijo demokratično soodločanje o 

temeljnih pogojih dela, se lahko argumentirano pogovarjajo o tem, kaj in koliko 

bodo producirali, kako bodo skrbeli za skupne osnovne potrebe, kako bodo 

producirali presežno ugodje (užitek) itd.  

 

Če so kritični, filozofirajoči duhovi pogoj spremembe družbenega konteksta, pa je 

spremenjen družbeni kontekst (sprememba temeljnih pogojev produkcije 

življenja), tudi vzvratni pogoj vzgoje kritičnih mislecev, vzgoje njihovih drž. 

Institucije družbene strukture morajo omogočati preoblikovanje nagonov v dobre, 

kompozibilne želje in potrebe. 

 

S tem postane eden temeljnih ciljev filozofiranja razodtujevanje zavesti in hkratno 

vračanje skupnih virov za zadovoljevanje potreb pod skupni nadzor zrelih, 
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duhovno aktivnih posameznikov. Semkaj sodi tudi vnovično podružbljanje javnih 

šol in nasprotovanje neoliberalnemu pozasebljanju vzgoje in izobraževanja.  

 

Dokaz, da je nekdo kritični mislec, da mu gre res za vzgojo kritičnega duha, je 

zato tudi aktivizem v imenu zagotavljanja pogojev filozofiranja. To je mogoče 

upravičiti s stališčem, da kapitalistični družbeni sistem vedno že deluje 

odtujevalno (ideološko), kar pomeni, da v njegovih okvirih ni mogoče zagotoviti 

dolgoročnega vzgajanja zadostnega števila kritičnih duhov, ki bi vzpostavljali in 

ohranjali družbeni sistem, ki šele omogoča reprodukcijo samih teh kritičnih 

duhov. Večini se torej ne uspe izmakniti sili ideologije, kar pomeni, da jim je 

preprečeno zadovoljevanje dobrih nagonov, želja in potreb (Kosovel, Marx in 

Russell), da so obsojeni na slab materializem, na »vitko«, okrnjeno zavest, ki – 

kot pravi Russell – ne vzpostavi globljih, bogatih in vsestranskih stikov s svetom.  

 

Nekdo, ki sicer govori o kritičnem mišljenju in vzgoji za kritično mišljenje, ki 

torej o tem samo teoretizira, a si za ta cilj (ideal) ne prizadeva tudi praktično, zgolj 

zida teoretske izmišljije. Te sicer lahko imajo vrednost kot utopični konstrukti, 

delujejo kot svetilniki na morju, ki kažejo ladjam pot v pristan, toda verjetnejši 

scenarij je, da se bo Amyjin ideološki govor zaradi realne moči, ki jo poseduje, 

polastil tudi utopije. Če ima Kant prav, tedaj mora utopijo udejanjiti Ben, v 

kolikor želi uresničiti tudi filozofiranje.  

 

Jasno, zaradi realne moči ideologije ne moremo rezultatov filozofiranja 

pričakovati v kratkem, vsaj ne v meri, nujni za organizacijo samoupravne 

demokratične kozmopolitske republike. Toda to nas ne odvezuje dolžnosti, da si 

zanjo prizadevamo in z njo za poučevanje filozofije kot filozofiranja.  

  



355 

 

Literatura 
 

- Adam, Andrej: Aktualni problemi šole (2014). V: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo 

antropologijo. Letnik XLII, št. 256. Str. 97-107. Študentska založba. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Ali je poučevanje kritičnega mišljenja nasploh upravičeno? (2007). V: Filozofija 

na maturi: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2007. Letnik 14, št. 33. 

Str. 33-42. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Analiza Feyerabendove argumentacije antropološke metode kot pravilne metode 

za poučevanje ustroja znanosti (2000). V: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo 

antropologijo. Letnik XXVIII, št. 200-201. Str. 211-242. Študentska založba. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Beseda k prevodu Sieglovih treh pojmovanj kritičnega mišljenja (2007). V: 

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Str. 190-196. Letnik XXXV, št. 229-

300. Študentska založba. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Feyerabend in kritični racionalizem (2001). V: Analiza, časopis za kritično misel. 

Številka 1-2, leto V. Str. 140-160. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Filozofija vzgoje in kritično mišljenje (2008). V: Vzgoja in izobraževanje, letnik 

XXXIX, št. 4. Str. 4-6. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Filozofski tabor (2004). V: FNM 3/4 2004. Filozofska revija za učitelje filozofije, 

dijake in študente. Str. 103-105. Državni izpitni center. Ljubljana.  

- Adam, Andrej: Kaj je filozofija (2001). V: FNM 3/4 2001 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Str. 86-91. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Kritično mišljenje? (2007). V: Vzgoja in izobraževanje. Letnik XXXVIII, št. 3. 

Str. 11-18. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Kritično mišljenje in njegovo utemeljevanje (2007). V: Časopis za kritiko 

znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XXXV, št. 229-300. Str. 161-174. Študentska 

založba. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Kritika Feyerabendovega relativizma (2007). V: FNM 4 2007. Filozofska revija 

za učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 48-57. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Medpredmetna povezava med biologijo in filozofijo (2009). V: FNM 1/2 2009. 

Filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 81-87. Državni izpitni center. 

Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Problem moralnega relativizma (2005). V: Slovenščina v šoli. Letnik X, št. 1. Str. 

11-19. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana.  

- Adam, Andrej: Proti metodi (2000). V: Dialogi. Revija za kulturo in družbo. Letnik XXXVI, št. 

9-10. Str. 86-91.  

- Adam, Andrej: Razprava o učbeniku (2003). V: FNM 1/2 2003 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Str. 93-97. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Razumnost – ideal izobraževanja (2007). V: Analiza, časopis za kritično misel. 

Številka 3, leto XI. Str. 17-38. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Richard Paul in kritično mišljenje (2008). V: FNM – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Št. 3/4, 2008. Str. 93-94. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Scheffler – pionir in neznani mojster (2008). V: Filozofija na maturi: filozofska 

revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2008. Letnik 15, št. 36. Str. 105-108. Državni 

izpitni center. Ljubljana. 

- Adam, Andrej: Uvod v filozofijo – čudenje (2006). V: FNM 3/4 2006 – filozofska revija za 

učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 7-10. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Althusser, Louis: Ideologija in ideološki aparati države (1980). V: Ideologija in estetski učinek 

(Zbornik). Str. 35-99. Zbirka Marksistična teorija kulture in umetnosti. Cankarjeva založba. 

Ljubljana. 

- Aristotel: Nikomahova etika (2002). Filozofska knjižnica. Zvezek XXXVIII. Slovenska Matica. 

Ljubljana. 

 

- Balibar, Étienne: Marxova filozofija (2002). Knjižna zbirka Krt, 122. Krtina. Ljubljana. 

- Balluch, Martin: Upor v demokraciji: Državljanska nepokorščina in konfrontacijske kampanje 

(2011). Zbirka Krt 161. Založba Krtina. Ljubljana.  

- Blais, Marie-Claude; Gauchet, Marcel; Ottavi, Dominique: O pogojih vzgoje (2011). Knjižna 

zbirka Krt – 162. Založba Krtina. Ljubljana. 



356 

 

- Borstner, Bojan: Dialogi (1997). V: FNM 3/4 1997 – filozofska revija za učitelje filozofije, 

dijake in študente, str. 50-55. Ljubljana, Državni izpitni center. 

- Burbules C., Nicholas: Critical Thinking and Critical Pedagogy: Relations, Differences, and 

Limits (1999). V: Critical Theories in Education. Ed.: Thomas S. Popkewitz and Lynn Fendler. 

Routledge. New York. Vir: http://faculty.education.illinois.edu/burbules/papers/critical.html 

(26.08.2012). 

- Burbules, Nicholas C: Reasonable doubt: toward a postmodern defense of reason as an 

educational aim (1995). Published in Critical Conversations in Education. Ed. Wendy Kohli.  

 http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/papers/reasonable.html (23. 2. 2013). 

 

- Caldwell, Peter: Filozofiranje in poučevanje filozofije: problemi. Teorija in praksa poučevanja 

filozofije (1995). V: Filozofija na maturi 2-3 1995. Str. 30-37. Republiški izpitni center. Ljubljana.  

- Chomsky, Noam: Toward a humanistic conception of education (1975). V: Work, Technology 

and Education Str. 204-220.. Uredila: Walter Feinberg in Henry Rosemont, Jr. Urbana. University 

of Illinois Press.  

- Craig, Edward: Filozofija: zelo kratek uvod (2011). Knjižna zbirka Kratka, št. 15. Krtina. 

Ljubljana. 

 

- Dačić, Mišo: Učbenik pri pouku filozofije (2001). V: FNM 3/4 2001 – filozofska revija za 

učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 92-95. Državni izpitni center. Ljubljana.  

- Dawkins, Richard: Bog kot zabloda (2007). Modrijan. 

- Duménil, Gérard in Lévy Dominique: Marksistična ekonomija kapitalizma (2012). Zbirka teorija 

– 22. Založba Sophia. Ljubljana.  

- Durkheim, Émile: Vzgoja in sociologija (2009). Knjižna zbirka Temeljna dela. Krtina. Ljubljana. 

 

- Elder, Linda: Richard W. Paul: A Biographical Sketch (september, 2010). Website of 

The Foundation for Critical Thinking: 

http://www.criticalthinking.org/ABOUT/Fellow_Richard_Paul.cfm (28. 10. 2015). 

- Ennis, Robert H.: A Concept of Critical Thinking: A Proposed Basis for Research in the 

Teaching and Evaluation of Critical Thinking Ability (1995). V: Inquiry: Critical Thinking Across 

the Disciplines. Str. 4-19. Winter 1995, Vol. XV, No. 2. 

- Ennis, Robert H.: An Outline of Goals for a Critical Thinking Curriculum and Its Assessment 1; 

http://faculty.ed.uiuc.edu/rhennis/outlinegoalsctcurassess3.html (12. 08. 2008). 

- Ennis, Robert H: A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills (1985). Educational 

Leadership. Str. 44-48. Vol. 4, št. 2.  

- Ennis, Robert H.: A Taxonomy of Critical Thinking Disposition and Abilities (1987). V: 

Teaching Thinking Skills: Theory and Practice. Str. 9-26. Edited: Joan Boykoff Baron & Robert J. 

Sternberg. W. H. Freeman and Company. 

- Ennis, Robert H: Critical Thinking: A Streamlined Conception (1991). V: Teaching Philosophy, 

14. Str. 13-16.  

- Ennis, Robert H: Critical Thinking: A Conception of Rational Thinking (1979). V: Philosophy of 

Education: Proceedings of the Thirty-Fifth Annual Meeting of the Philosophy of Education 

Society. Str. 3-30. Edited: J. R. Coombs. Philosophy of Education Society. Bloomington, Illinois. 

- Ennis, Robert H.: Incorporating Critical Thinking in the Curriculum: An Introduction to Some 

Basic Issues. Inquiry (1997). V: Critical Thinking Across the Disciplines. Str. 1-9. Spring 1997, 

Vol. XVI, No. 3.  

- Ennis, Robert H.: Problems in Testing Informal Logic / Critical Thinking / Reasoning Ability 

(1984). Informal Logic. Str. 3-9. Št. 1. 

- Ennis, Robert H.: Rational Thinking and Educational Practice (1981). V: Philosophy and 

Education: Eightieth Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part 1. Str. 143-

83. Ed.: J. F. Soltis. The National Society for the Study of Education. Chicago Illinois.  

- Evans-Pritchard, Edward Evan: Antropologija i  istorija (1983). V: Socijalna antropologija. 

Biblioteka XX. vek (59). Prosveta. Beograd. 

- Evans-Pritchard, Edward Evan: Ljudstvo Nuer: Opis načinov preživljanja in političnih institucij 

enega izmed nilotskih ljudstev (1993). Studia humanitatis. Ljubljana.  

- Evans-Pritchard, Edward Evan: Socijalna antropologija: prošlost i sadašnjost (Predavanje 

»Maret«) (1983). V: Socijalna antropologija. Biblioteka XX. vek (59). Prosveta. Beograd. 

- Feyerabend, Paul: Proti metodi (1999). Studia humanitatis. Ljubljana.  

http://faculty.education.illinois.edu/burbules/papers/critical.html
http://faculty.ed.uiuc.edu/burbules/papers/reasonable.html
http://www.criticalthinking.org/ABOUT/Fellow_Richard_Paul.cfm
http://faculty.ed.uiuc.edu/rhennis/outlinegoalsctcurassess3.html


357 

 

- Feyerabend, Paul (2007): Spoznanje za svobodne ljudi. Krtina. Ljubljana. 

- Feyerabend, Paul: Teze za anarhizem (2001). V: Analiza, časopis za kritično misel. Številka 1-2, 

leto V. Str. 135-139. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti. Ljubljana. 

- Filozofija na maturi: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, Ljubljana, Državni 

izpitni center (letnik 1-20).  

- Filozofija v šoli: prispevki k didaktiki filozofije (1996). Izbrala in uredila Marjan Šimenc in Rudi 

Kotnik. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 

- Filozofija za gimnazije (2002). Nenad Miščević s sodelavci. Cankarjeva Založba. Ljubljana.  

- Fisher, Alec: The Logic of Real Arguments (1988). Cambridge University Press. 

- Foucault, Michel: Rojstvo biopolitike: Kurz na Collége de France 1978-1979 (2015). Knjižna 

zbirka Temeljna dela. Krtina. Ljubljana. 

- Fulcher, James: Kapitalizem: zelo kratek uvod (2010). Knjižna zbirka Kratka – 11. Krtina. 

Ljubljana.  

- Furlan, Sašo: Prvotna akumulacija v razčlenitvi kapitalističnega produkcijskega načina (2013). 

V: Prvotna akumulacija med zgodovino in konceptom. Str. 34-53. Inštitut za delavske študije. 

Ljubljana.  

- Fürst, Maria & Halmer, Nikolaus: Filozofija (1996). Državna založba Slovenije. Ljubljana. 

 

- Giroux, Henry A.: Poživljajoča mladost: diznifikacija kulture otrok. V: Vzgoja in izobraževanje, 

letnik XXXVIII, št. 4, 2007, str. 29-41. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 

- Giroux, Henry A.: Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling (A 

Critical Reader) (1997). The Edge: Critical Studies in Educational Theory. Westview Press.  

- Gramsci, Antonio: Gramsci, civilna družba in država – Izbor Gramscijevih besedil in zapisov o 

njem (1987). Komunist. Ljubljana.  

- Gramsci, Antonio: Izbor političnih spisov 1914-1926 (1982). Komunist. Ljubljana.  

- Gramsci, Antonio: Izbrana dela (1974). Str. 343-582. Cankarjeva založba v Ljubljani. Ljubljana.  

 

- Hadot, Pierre: Kaj je antična filozofija? (2009). Knjižna zbirka Temeljna dela. Krtina. Ljubljana. 

- Halpern, Diane F: Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking (1996). 

Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Manwah, New Jersey. 

- Hare, William: Bertrand Russell on Critical Tkinking (2001). Journal of Thought. Letnik 36. Št. 

1. Str. 7-16. Vir: http://www.criticalthinking.org/pages/bertrand-russell-on-critical-thinking/477  

(19. 01. 2016). 

- Hare, William: Razum v poučevanju: Schefflerjeva filozofija izobraževanja »Maksimalna vizija 

in minimalna uganka« (2008). V: Filozofija na maturi: filozofska revija za učitelje filozofije, 

dijake in študente. 1/2, 2008. Letnik 15, št. 36. Str. 109-117. (Prevod: Andrej Adam). Državni 

izpitni center. Ljubljana.  

- Hare, William: Reason in Teaching: Scheffler´s Philosophy of Education »A Maximum of 

Vision and a Minimum of Mystery« (19979. V: Reason and Education: Essays in Honor of Israel 

Scheffler. Str. 89–101. Edited by Harvey Siegel. Kluwer Academic Publishers. 

- Harris, Marvin: The Rise od Anthropological Theory, A History of Theories of Culture (1972). 

Routledge & Kegan Paul. London. 

- Harvey, David: Kratka zgodovina neoliberalizma (2012). Studia Humanitatis. Ljubljana. 

- Hatcher, Donald: Three Theories of Rationality: Some Pedagogical Consequences for Critical 

Thinkers (1997). V: Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Str. 4-19. Winter 1997, Vol. 

XVII, No. 2. 

- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Filozofija zgodovine – izbrana poglavja (1967). Zbirka Misel 

in čas. Cankarjeva Založba. Ljubljana. 

- Heinrich, Michael: Kritika politične ekonomije: uvod (2013). Zbirka Naprej! Sophia. Ljubljana. 

- Herman, Barbara: Training to Autonomy: Kant and the Question of Moral Education (1998; 

2000). V: Philosophers on Education: New Historical Perspectives, str. 255-272. Ed. Amélie 

Oksenberg Rorty. Routledge.  

- Hoaglund, John: Ennis on the Concept of Critical Thinking (1995). Inquiry: Critical Thinking 

Across the Disciplines. Str. 1-4. Winter 1995, Vol. XV, No. 2.  

- Hume, David: A Treatise of Human Nature (1888). Clarendon Press. Oxford. 

- Hume, David: Razum je le suženj strastem (2004). V: Filozofija na maturi. Filozofska revija za 

učitelje filozofije, dijake in študente. Str. 8-12. Prevod: Andrej Adam. Letnik 11, št. 1/2. Ljubljana. 

Državni izpitni center. Ljubljana.  

http://www.criticalthinking.org/pages/bertrand-russell-on-critical-thinking/477


358 

 

- Husson, Michel: Čisti kapitalizem (2011). Zbirka Teorija – 17. Založba Sophia. Ljubljana.  

 

- Izobraževalni priročnik »Vsi drugačni – vsi enakopravni«: Ideje, pripomočki, metode in 

aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih (2006). 

Avtorji: Pat Brander, Carmen Cardenas, Juan de Vicente Abad, Rui Gomes in Mark Taylor. Zbirka 

Slovenija in Svet Evrope, št. 43. Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK. 

Ljubljana. 

 

- Jerman, Frane: Filozofija (1992). Državna založba Slovenije. Ljubljana. 

 

- Kant, Immanuel: Domnevni začetek zgodovine človeštva (2006). V: Zgodovinsko-politični spisi. 

Str. 31-46. Philosophica. Series Classica. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: Ideja k obči zgodovini s kozmopolitskega gledišča (2006). V: Zgodovinsko-

politični spisi. Philosophica. Series Classica. Str. 3-19. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: Kaj pomeni: orientirati se v mišljenju? (1990). Anthropos, letnik 22, št. 1-2. Str. 

423-430. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: Kritika praktičnega uma (1993). Zbirka Analecta. Društvo za teoretsko 

psihoanalizo. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: Najava magistra Immanuela Kanta o poteku njegovih predavanj v zimskem 

semestru 1765-1766 (2010). V: Immanuel Kant: Predkritični spisi. Str. 329-339. Philosophica. 

Series Classica. Založba ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: Odgovor na vprašanje: kaj je razsvetljenstvo? 1784 (2006). V: Immanuel Kant: 

Zgodovinsko-politični spisi. Str. 21-29. Philosophica. Series Classica. Založba ZRC, ZRC SAZU. 

Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: On Education (1900). Translated by Annette Churton. D. C. Heatth & Co. 

Publishers. Boston, USA. 

- Kant, Immanuel: Opća povijest prirode i teorija neba ili pokušaj o ustrojstvu i mehaničkom 

postanku cijele svjetske zgrade raspravljen po Newtonovim principima (1989). Biblioteka Etos. 

Svjetlost. Sarajevo. 

- Kant, Immanuel: O Pedagogiki (1988). V: Problemi: revija za kulturo in družbena vprašanja. Str. 

147-158. Društvo za teoretsko psihoanalizo. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: O reklu: V teoriji je to morda pravilno, ne velja pa za prakso (2006). V: 

Immanuel Kant: Zgodovinsko-politični spisi. Str. 47-85. Philosophica. Series Classica. Založba 

ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: Prolegomena (1999). DZS. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: Religija v mejah čistega uma (1991). V: Problemi. Razprave. Št. 1. Str. 75-96. 

Društvo za teoretsko psihoanalizo. Ljubljana. 

- Kant, Immanuel: Utemeljitev metafizike nravi (2005). Philosophica. Series Classica. Založba 

ZRC, ZRC SAZU. Ljubljana. 

- Karatani, Kojin: Transkritika: o Kantu in Marxu (2010). Krtina. Zbirka Krt, 159. Ljubljana. 

- Klemke, Kline & Hollinger, Badford: Introduction: Philosophy and the Study of Philosophy 

(1994). V: Philosophy: Contemporary Perspectives on Perennial Issues. Str. 1-23. Ur.: Klemke, 

Kline & Hollinger. Badford. St. Martin´s Press. 

- Kodelja, Zdenko: Avtoriteta, avtonomija univerze in neoliberalna politika (2014). V: Časopis za 

kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XLII, št. 256. Str. 84–96. Študentska 

založba. Ljubljana. 

- Kompare, Alenka: Kritično mišljenje skozi psihologijo (2007). Časopis za kritiko znanosti, 

domišljijo in novo antropologijo. Letnik XXXV, št. 229/230. Str. 103-114. Študentska založba. 

Ljubljana. 

- Kompare, Alenka: O kritičnem mišljenju: kaj je in zakaj je pomembno (2007). V: Vzgoja in 

izobraževanje, letnik XXXVIII, št. 3. Str. 4-10. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana. 

- Kompas: priročnik za učenje mladih o človekovih pravicah (2005). DZS. Ljubljana.  

- Kos, Janko: Temelji filozofije za gimnazije (1979). Državna založba Slovenije. Ljubljana. 

- Kosovel, Srečko: Zbrano delo, Tretja knjiga (prvi del) (1977). DZS. Ljubljana. 

- Kotnik, Rudi: Kurikularne dileme problemskega pouka filozofije (2006). V: Analiza, časopis za 

kritično misel. Leto X., št. 1-2, maj 2006. Str. 3-17. Društvo za analitično filozofijo in filozofijo 

znanosti. Ljubljana.  



359 

 

- Kotnik, Rudi: Nova paradigma v izobraževanju: je manj lahko več? (2013). Frontier, 75. 

Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo. Maribor. 

 

- Kotnik, Rudi: O konceptualni zasnovi pouka filozofije (2001). V: FNM 3/4 2001 – filozofska 

revija za učitelje filozofije, dijake in študente, str. 93-97. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Kotnik, Rudi: Učiti filozofijo ali učiti filozofirati (1996). V: Filozofija v šoli: Prispevki k 

didaktiki filozofije. Ur.: Marjan Šimenc in Rudi Kotnik. Str. 5-20. Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. Ljubljana. 

- Krašovec, Primož: Človeški kapital in nečloveški kapital in šola (2014). V: Časopis za kritiko 

znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XLII, št. 256. Str. 65-83. Študentska založba. 

Ljubljana. 

- Kuhn, Thomas S.: Dodatne misli o paradigmah (1984). V: Časopis za kritiko znanosti: Zbornik 

Struktura znanstvene paradigme in razvoj znanosti. Letnik XIV. Št. 64/65, leto 1984. Str. 53-68. 

Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor in Ljubljana. Ljubljana. 

- Kuhn, Thomas S.: Logic of Discovery or Psychology of Research (1999). V: Lakatos & 

Musgrave: Criticism and the Growth of Knowledge. Str. 1-23. Cambridge University Press. 

- Kuhn, Thomas S.: Objektivnost, vrednostna sodba in izbor teorije. Zbornik Struktura znanstvene 

paradigme in razvoj znanosti. Letnik XIV. Št. 64/65, leto 1984. Str. 3-16. Univerzitetna 

konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Maribor in Ljubljana. Ljubljana. 

- Kuhn, Thomas S.: Postskript 1969 (1998). V: Struktura znanstvenih revolucij. Str. 155-183. 

Knjižna zbirka Temeljna dela. Krtina. Ljubljana. 

- Kuhn, Thomas S.: Reflection on my Critics (1999). V: Lakatos & Musgrave: Criticism and the 

Growth of Knowledge. Str. 231-278. Cambridge University Press. 

- Kuhn, Thomas S.: Struktura znanstvenih revolucij (1998). Knjižna zbirka Temeljna dela. Krtina. 

Ljubljana. 

- Kuper, Adam: Anthropology and Anthropologists (1996). The Modern British School. 

Routledge. London - New York.  

- Kymlicka, Will:  Sodobna politična filozofija: uvod (2005). Zbirka Temeljna dela. Krtina. 

Ljubljana.  

 

- Lakatos, Imre: Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes (1970). V: 

Imre Lakatos & Alan Musgrave: Criticism and the growth of Knowledge. Str. 91-196. Cambridge 

University Press. 

- Lakatos, Imre: History of science and its rational reconstructions 1978 (1999). V: The 

methodology of scientific research programmes. Str.: 102-138. Philosophical Papers Volume 1. 

Cambridge University Press.  

- Lakatos, Imre: Lectures on Scientific Method (1999). V: For and against method: including 

Lakatos´s lectures on scientific method and the Lakatos-Feyerabend correspondence. Str. 19-109. 

The University of Chicago Press. Chicago. 

- Lakatos, Imre: The problem of appraising scientific theories: three approaches 1978 (1997). V: 

Mathematicst, science and epistemology. Philosophical Papers Volume 2. Str. 107-120. 

Cambridge University Press.  

- Lakatos, Imre: Zgodovina znanosti in njene racionalne rekonstrukcije (1984). V: Časopis za 

kritiko znanosti. Št.: 64/65, leto 1984. Str. 17-51. Univerzitetna konferenca Zveze socialistične 

mladine Slovenije Maribor in Ljubljana. 

- Laval, Christian: Šola ni podjetje: neoliberalni napad na javno šolstvo (2005). Založba Krtina. 

Ljubljana.  

- Lazzarato, Maurizio: Proizvajanje zadolženega človeka – esej o neoliberalnem stanju (2012). 

Maska. Ljubljana. 

- Levy, Neil: Moral Relativism: A Short Introduction (2002). Oneworld Publications. Oxford 

England. 

- Lipman, Matthew: Philosophy Goes to School (1988). Temple University Press. Philadelphia.   

- Lipman, Matthew: Thinking in Education (2003). Second Edition. Cambridge University Press. 

- Lipman, Matthew: Vodenje filozofskega dialoga (1996). V: Filozofija v šoli: prispevki k 

didaktiki filozofije. Str. 99-122. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana.  

- Locke, John: Nekaj misli o vzgoji (2007). Zbirka Obrazi edukacije. Pedagoška fakulteta. 

Ljubljana.  

 



360 

 

- Maksimović, Zoran: Mladinska delavnica: psihološki primarnopreventivni program, namenjen 

mladostnikom zgodnjega obdobja (1991). Sekcija za preventivno delo pri Društvu psihologov 

Slovenije. Ljubljana. 

- Manhajm, Karl: Ideologija i utopija (1968). Biblioteka Sazvežđa. Nolit. Beograd. 

- Mankell, Henning: Požarni zid: inšpektor Wallander in nevidni terorizem (2005). Mladinska 

knjiga. Ljubljana. 

- Marx, Karl: Kapital - Kritika politične ekonomije (2012). Zvezek 1, knjiga 1: Produkcijski proces 

kapitala. 3., razširjena izdaja. Naprej. Ljubljana. 

- Marx, Karl: »Kritika nacionalne ekonomije (Pariški rokopisi)« (1979). V: Karl Marx, Friedrich 

Engels: Izbrana dela v petih zvezkih. I. zvezek. Cankarjeva založba. Ljubljana.  

- Marx, Karl: Nemška ideologija (1979). V: Karl Marx in Friedrich Engels: Izbrana dela v petih 

zvezkih. II. zvezek. Tretja izdaja. Str. 5-352. Cankarjeva založba. Ljubljana. 

- Marx, Karl: Prispevek h kritiki politične ekonomije – predgovor (1979). V: Karl Marx in 

Friedrich Engels: Izbrana dela v petih zvezkih. IV. zvezek. Tretja izdaja. Str. 101-109. Cankarjeva 

založba. Ljubljana. 

- Marx, Karl: Teze o Feuerbachu (1979). V: Karl Marx in Friedrich Engels: Izbrana dela v petih 

zvezkih. II. zvezek. Tretja izdaja. Str. 356-359. Cankarjeva založba. Ljubljana.  

- Martens, Ekkehard: Didaktika filozofije (1996). V: Filozofija v šoli: Prispevki k didaktiki 

filozofije. Ur.: Marjan Šimenc in Rudi Kotnik, str. 31-65. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Ljubljana. 

- Matthews, Michael R.: Teaching Science (2006). V: A Companion to the Philosophy of 

Education. Str. 342–353. Uredila Randall Curren. Blackwell Publishing.  

- Mill, John Stuart: O svobodi (1994). Knjižna zbirka Krt, 88. Študentska organizacija Univerze. 

Ljubljana. 

- Miller, David: Politična filozofija – zelo kratek uvod (2007). Knjižna zbirka Kratka, št. 1. Krtina. 

Ljubljana. 

- Misliti samostojno: Priročnik za učitelje filozofije (2001). Izbrali in uredili Antonija Verovnik in 

Alenka Hladnik. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 

- Munzel, G. Felicitas: Kant's Conception of Pedagogy: Toward Education for Freedom (2012). 

Northwestern University Press. 

- Munzel, G. Felicitas: Kant, Hegel and the Rise of Pedagogical Science (2006). V: A Companion 

to the Philosophy of Education. Str. 113-129. Ur. Randall Curren. Blackwell Publishing. 

 

- Nagel, Thomas: Za kaj sploh gre? Zelo kratek uvod v filozofijo (1995). Republiška predmetna 

komisija za filozofijo. RIC. Ljubljana.  

- Neiman, Alven in Siegel, Harvey: Objectivity and Rationality in Epistemology and Education: 

Scheffler´s Middle Road (1993). V: Synthese 94. Str. 55-83. Kluwe Academic Publishers. 

- Noddings, Nel: Philosophy of Education; Second edition; Westview Press 2007.  

 

- Otič, Vida: Uvod z Zofijo (2001). V: Misliti samostojno: Priročnik za učitelje filozofije. Str. 13-

16. Izbrali in uredili Antonija Verovnik in Alenka Hladnik. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Ljubljana. 

- Otič, Vida: Ostržek ali uvod v etiko (2010). V: FNM 1/2 2010 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Str. 85-90. Državni izpitni center. Ljubljana. 

 

- Palmer, Donald: Ali središče drži? Uvod v zahodno filozofijo (1995). Državna založba Slovenije. 

Ljubljana. 

- Pašukanis, Evgenij: Splošna teorija prava in marksizem (2014). Zbirka Naprej! Sophia. 

Ljubljana.  

- Paul, Richard: A »Third Wave« Manifesto: Keynotes of the Sonoma Conference (1996). Inquiry: 

Critical Thinking Across the Disciplines. Str. 1-11. Winter 1996. Vol. XVI, No. 2. 

- Paul, Richard: Critical Thinking and the State of Education Today (1996). Inquiry: Critical 

Thinking Across the Disciplines. Str. 12-34. Winter 1996. Vol. XVI, No. 2.  

- Paul, Richard: Critical Thinking: How to Prepare Students for a Rapidly Changing World (1995). 

Edited by Jane Wilsen & A. J. A. Binker. Foundation for Critical Thinking. 

- Paul, Richard: Kritično mišljenje in položaj izobraževanja danes (2008) V: FNM – filozofska 

revija za učitelje filozofije, dijake in študente. Št. 3/4, 2008. Str. 76-92. Državni izpitni center. 

Ljubljana. 



361 

 

- Paul, Richard: Poučevanje kritičnega mišljenja v krepkem smislu: s poudarkom na varanju 

samega sebe, svetovnih nazorih in dialektičnem načinu analize (2008). V: FNM – filozofska revija 

za učitelje filozofije, dijake in študente. Št. 3/4, 2008. Str. 68-75. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Paul, Richard: »Teaching Critical Thinking in the ˝Strong˝ Sense: A Focus on Self-Deception, 

World Views, and a Dialectical Mode of Analysis (1995). V: Richard W. Paul: Critical Thinking: 

How to Prepare Students for a Rapidly Changing World. Str. 383-393. Edited by Jane Wilsen & A. 

J. A. Binker. Foundation for Critical Thinking. (prevod: Andrej Adam). 

- Paul, Richard & Elder Linda: Critical Thinkinh: Tools for Taking Charge of Your Learning in 

and Your Life (2001). Prentince Hall. New Jersey.  

- Peters, R. S.: The Justification od Education (1998). V: Philosophy of Education: Major Themes 

in the Analytic Tradition. Str.. 207-230. Volume I. Philosphy and Education. Uredila: Paul H. 

Hirst in Patricica White.  Routledge. 

- Pigden, Charles R.: Bertrand Russell: Moral Philosopher or Unphilosophical Moralist? (2003). 

V: The Cambridge Companion to Bertrand Russell. Str. 476-505. Ed. Nicholas Griffin. Cambridge 

University Press. 

- Piketty, Thomas: Kapital v 21. stoletju (2015). Zbirka Premiki. Mladinska knjiga. Ljubljana. 

- Platon: Država (2004). V: Platon: Zbrana dela. Knjiga 1. Str. 987-1252. Prevod: Gorazd 

Kocijančič. Mohorjeva družba. Celje. 

- Platon: Sedmo pismo (2004). V: Platon: Zbrana dela. Knjiga 1. Str. 1644-1665. Prevod: Gorazd 

Kocijančič. Mohorjeva založba. Celje. 

- Platon: Teajtet (2004). V: Platon: Zbrana dela. Knjiga I. Str. 217-282. Prevod Gorazd Kocijančič. 

Mohorjeva družba. Celje.  

- Polanyi, Michael: The Tacit Dimension (1983). Peter Smith. Gloucester, Mass.  

- Popper, Karl: Appendix 1. The Bucket and the Searchlight: Two Theories of Knowledge (1979). 

V: Karl R. Popper: Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Str. 341-362. Claredon 

Press, Oxford. 

- Popper, Karl: Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge (2002). 

Routledge Classics. 

- Popper, Karl: Logika znanstvenega odkritja (1998). Studia Humanitatis. Ljubljana.  

- Popper, Karl: Normal Science and its Dangers (1999). V: Criticism and the Growth of 

Knowledge. Str. 51-58. Uredila: Imre Lakatos & Alan Musgrave. Cambridge University Press. 

- Popper, Karl: Posoda in žaromet: Dve teoriji vednosti (1997). V: FNM, 1/1997; 13. številka, 4. 

letnik. Str. 45-56. Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Popper, Karl: The Myth of the Framework (1997). V: Karl R. Popper: The Myth of the 

Framework: In defence of science and rationality. Routledge.  

- Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Filozofija (2011). Uredili: Marjan Šimenc, Mišo Dačić, 

Alenka Hladnik. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.  

 

- Reale, Giovani: Zgodovina antične filozofije I: Od izvirov do Sokrata (2002). Studia humanitatis. 

Ljubljana. 

- Riha, Rado: Um v zgodovini (2006). V: Immanuel Kant: Zgodovinsko-politični spisi, str. X-XL. 

Philosophica. Series Classica. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU. 

- Rousseau, Jean Jacques: Emil ali o vzgoji (1959). Pedagoška knjižnica 11-12. Državna založba 

Slovenije. Ljubljana.  

- Rupnik Vec, Tanja in Kompare, Alenka: Kritično mišljenje v šoli: Strategije poučevanja 

kritičnega mišljenja (2006). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 

- Russell, Bertrand: A Free Man´s Worship (2009). V: The Basic Writings od Bertrand Russell. 

Str. 39-44. Ed. by Robert E. Egner and Lester E. Denonn. Routledge Classics. The Bertrand 

Russell Peace Foundation Ltd. 

- Russell, Bertrand: A plea for clear thinking (1956). V: Portraits From Memory. Str. 185-189. 

Allen and Unwin. London.  

- Russell, Bertrand: Authority and the Individual with a terminal essay Philosophy and Politics 

(1963). Beacon Press. Beacon Hill. Boston. 

- Russell, Bertrand: Can men be rational? (2004). V: Sceptical Essays. Routledge Classics. Str. 32-

39. The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd. 

- Russell, Bertrand: Education and the Social Order (2010). Routledge Classics. The Bertrand 

Russell Peace Foundation Ltd. 



362 

 

- Russell, Bertrand: Free thought and official propaganda (1985). V: Sceptical Essays. Unwin. 

London. 

- Russell, Bertrand: From Logic to Politics (1956). V: Portraits From Memory and Other Essays. 

Str. 32-37. Simon and Schuster. New York. 

- Russell, Bertrand: History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social 

Circumstances from the Earliest Times to the Present Day (1961). George Allen and Unwin. 

London.  

- Russell, Bertrand: Human Society in Ethics and Politics (1992). Routlede. London. 

- Russell, Bertrand: John Stuart Mill (1956). V: Portraits From Memory and Other Essays. Str. 

122-144. Simon and Schuster. New York. 

- Russell, Bertrand: Moj filozofski razvoj (1979). V: Nobelovci, št. 54. Str.: 127-355. Cankarjeva 

založba v Ljubljani. Ljubljana. 

- Russell, Bertrand: On Education: Especialy in Early Childhood (1994). Routledge. Vir: 

https://books.google.si/books?id=puY_55fBtJgC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_su

mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  (19. 01. 2016). 

- Russell, Bertrand: Osvajanje sreče (1978). Drugo izdanje. Minerva. Subotica-Beograd. 

- Russell, Bertrand: Pacifism and Revolution 1916-18. Collected Papers of Bertrand Russell, Vol. 

14 (1995). Ed.: Richard A Rempel, Lousi Greenspan, Beryl Haslam, Albert C. Lewis, Mark 

Lippicott. Routledge. Vir: 

https://books.google.de/books?id=67vhSIBLHQUC&pg=PA221&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=

3#v=onepage&q&f=false (23. 01. 2016).  

- Russell, Bertrand: Philosophy for laymen (1950). V: Unpopular Essays. George Allen and 

Unwin. London. 

- Russell, Bertrand: Political Ideals (2003). The Project Gutenberg EBook of Political Ideals. 

EBook 4776. Release Date: December, 2003. Produced by Gordon Keener. Vir: 

http://www.gutenberg.org/files/4776/4776-h/4776-h.htm (23. 01. 2016). 

- Russell, Bertrand: Power: a new social analysis (2004). Routledge Classics. 

- Russell, Bertrand: Principles of Social Reconstruction (1917). Unwin. London. Vir: 

https://archive.org/stream/principlesofsoci00russiala#page/154/mode/2up (19. 01. 2016). 

- Russell, Bertrand: The Aims of Education (2009). V: The Basic Writings od Bertrand Russell. 

Str. 391-407. Ed. by Robert E. Egner and Lester E. Denonn. Routledge Classics. The Bertrand 

Russell Peace Foundation Ltd. 

- Russell, Bertratnd: The Place of Science in a Liberal Education (1981). V: Mysticism and Logic 

and Other Essays. Str. 31-39. Barnes & Noble Books. Totowa. New Jersey. 

- Russell, Bertrand: The Problems of Philosophy (1989). Oxford University Press. Oxford.  

- Russell, Bertrand: Vrednost filozofije (1995). V: FNM 2/3 1995 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Str. 9-11. Republiški izpitni center. Ljubljana. 

- Russell, Bertrand: What I Belive (2004). Routledge Classics. Routledge.  

- Rutar, Dušan: Konformizem »kritičnih mislecev« in radikalnost singularnosti (2007). V: Vzgoja 

in izobraževanje, letnik XXXVIII, št. 3, 2007, str. 6-7. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Ljubljana. 

- Rutar, Dušan: Kratka zgodovina kritične pedagogike in njen pomen za današnji čas. V: Vzgoja in 

izobraževanje, letnik XXXVIII, št. 4, 2007, str. 4-11. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Ljubljana. 

- Rutar Ilc, Zora: Kaj je zares kritično mišljenje? (2007). V: Vzgoja in izobraževanje. Letnik 

XXXVIII, št. 3. Str. 3. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.  

- Rutar, Tibor: Postmodernizem in neoliberalizem: nasprotni plati iste medalje? (2014) V: Časopis 

za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Letnik XLII, št. 256. Str. 51–64. Študentska 

založba. Ljubljana. 

 

- Salecl, Renata: Disciplina kot pogoj svobode (2010). Založba Krtina. Ljubljana. 

- Scheffler, Israel: Concepts of Education: Reflections on the Current Scene (1973). V: Reason and 

Teaching. Str. 58-66. The Bobbs-Merrill Company, Inc. 

- Scheffler, Israel: Conditions of Knowledge: An Introduction to Epistemology and Education 

(1965). Keystone of Education Series. Scott, Foresman and Company. 

- Scheffler, Israel: Moral Education and Democratic Ideal (1997). V: Inquiry: Critical Thinking 

Across the Disciplines. Spring 1997, vol. XVI, n. 3. Str. 27–34. 

https://books.google.si/books?id=puY_55fBtJgC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.si/books?id=puY_55fBtJgC&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=67vhSIBLHQUC&pg=PA221&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=67vhSIBLHQUC&pg=PA221&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://www.gutenberg.org/files/4776/4776-h/4776-h.htm
https://archive.org/stream/principlesofsoci00russiala#page/154/mode/2up


363 

 

- Scheffler, Israel: Moralno izobraževanje in demokratični ideal (2008). V: Filozofija na maturi: 

filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2008. Letnik 15, št. 36. Str. 99-104. 

Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Scheffler, Israel: On Human Potential: An Essay in the Philosophy of Education (1985). 

Routledge & Kegan Paul. 

- Scheffler, Israel: On the Idea o fan Educated Person (1995). V: Howard, V. A. and Scheffler I.: 

Work, Education and Leadership: Essays in the Philosophy of Education. Str. 81-100. Peter Lang. 

New York. 

- Scheffler, Israel: Philosophical Models of Teaching. V: Reason and Teaching (1973). Str. 67-81. 

The Bobbs-Merrill Company, Inc. 

- Scheffler, Israel: Philosophy and the curriculum (1973). V: Reason and Teaching. Str. 31-41. The 

Bobbs-Merrill Company, Inc. 

- Scheffler, Israel: Philosophy of education and the new activism (1973). V: Reason and Teaching 

(1973). Str. 18-30. The Bobbs-Merrill Company, Inc.  

- Scheffler, Israel: Pojem poučevanja (2008). V: Vzgoja in izobraževanje. Letnik XXXIX, št. 4. 

Str. 15-20. (Prevod: Andrej Adam). Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.  

- Scheffler, Israel: Reason and Teaching (1973). The Bobbs-Merrill Company, Inc.   

- Scheffler, Israel: The Langauage of Education (1960). American Lectures in Philosophy. Charles 

C Thomas – Publisher. Springfield, Illinois.  

- Schneewind, J. B.: Autonomy, obligation and virtue: An overview of Kant's moral philosophy 

(1992/1999). V: The Cambridge Companion to Kant. Str. 309-341. Ed.: Paul Guyer. Press 

Syndicate of the University of Cambridge. 

- Sharma, Yogendra K.: The Doctrines of the Great Western Educators: From Plato to Bertrand 

Russell (2002). 

Kanishka Publishers Distributors. New Delhi.  

- Siegel, Harvey: Cultivating Reason (2006). V: A Companion to the Philosophy of Education. Str. 

305-319. Uredila: Randall Curren. Blackwell Publishing. 

- Siegel, Harvey: Editor´s Introduction (1997): V: Reason and Education: Essays in Honor of 

Israel Scheffler. Edited by Harvey Siegel. Str. 1-6. Kluwer Academic Publishers. 

- Siegel, Harvey: Educating Reason: Critical Thinking, Informal Logic, and the Philosophy of 

Education. Part Two: Philosophical Questions Underlying Education for Critical Thinking (1985). 

Informal Logic. VII, 2&3. Str. 69-81. Spring & Fall. 

- Siegel, Harvey: Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education (1988). 

Philosophy of education research library: 1. Routlegde.  

- Siegel, Harvey: Epistemologija, kritično mišljenje in pedagogika kritičnega mišljenja (2007). V: 

Filozofija na maturi: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2007. Letnik 14, 

št. 33. Str. 5-13. (Prevod: Samo Bohak). Državni izpitni center. Ljubljana.  

- Siegel, Harvey: Epistemology and Education: An Incomplete Guide to the Social-

Epistemological Issues (2004). Str. 129-137. Episteme. October. 

- Siegel, Harvey: How »Practical« Should Philosophy of Education Be? (1981). Educational 

Studies: A Journal of the American Educational Studies Association. Str. 125-134. 12:2. 

- Siegel, Harvey: Israel Scheffler´s »Moral Edication and the Democratic Ideal« (1997). V: 

Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines. Spring 1997, Vol. XVI, No.3. Str. 25-26.  

- Siegel, Harvey: Is »Education« a Thick Epistemic Concept? (2008). Philosophical Papers. Vol. 

37, No. 3. Str. 455-469. November 2008. 

- Siegel, Harvey: Kultiviranje razuma (2008). V: Vzgoja in izobraževanje. Letnik XXXIX, št. 4. 

Str. 21-31. (Prevod: Andrej Adam). Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.  

- Siegel, Harvey: On the Obligations of the Professional Philosopher of Education (1983). Journal 

of Thought. Vol. 18, No. 2, Summer 1983. Str. 31-37. Caddo Gap Press.  

- Siegel, Harvey: Posplošljivost kritičnega mišljenja (2007). V: Filozofija na maturi: filozofska 

revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 1/2, 2007. Letnik 14, št. 33. Str. 24-32. (Prevod: 

Andrej Adam). Državni izpitni center. Ljubljana. 

- Siegel, Harvey: Rationality Reedemed? (1997). Further Dialogues on an Educational Ideal. 

Routledge. 

- Siegel, Harvey: Rationality and Ideology (1987). V: Educational Theory. Spring 1987. Vol. 37, 

No 2. Str. 153-167. Board of Trustees of the University of Illinois. 

- Siegel, Harvey: Relativism Refuted: A Critique of Contemporary Epistemological Relativism 

(1987). Synthese Library. Volume 189. D. Reidel Publishing Company. 



364 

 

- Siegel, Harvey: The Future and Pupose of Philosophy of Education (1981). Educational Theory. 

Winter 1981. Vol. 31, No. 1. Str. 11-15. Board of Trustees of the University of Illinois.  

- Siegel, Harvey: Tri pojmovanja kritičnega mišljenja (2007). Časopis za kritiko znanosti, 

domišljijo in novo antropologijo. Letnik XXXV, št. 229/230. Str. 175-189. Študentska založba. 

Ljubljana. (Prevod: Andrej Adam). 

- Smith, Adam: Bogastvo narodov – raziskava o naravi in vzrokih bogastva narodov (2010). Studia 

humanitatis. Ljubljana. 

- Solomon, Robert C. & Clancy W. Martin: Morality and the Good Life: An Introduction to Ethics 

through Classical Sources (2004). The McGraw-Hill Companies. 

- Standish, Paul: Narava in cilji vzgoje in izobraževanja (2008). V: Vzgoja in izobraževanje. Št. 4, 

2008. Str. 32-40. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 
 

- Šimenc, Marjan: Didaktika filozofije (2006). Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo. 

Ljubljana. 

- Šimenc, Marjan: Igranje vlog: Pravila za ure filozofije (2001). V: Misliti samostojno: Priročnik 

za učitelje filozofije. Izbrali in uredili Antonija Verovnik in Alenka Hladnik. Str. 115-118. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 

- Šimenc, Marjan: Mesto vednosti v gimnazijskem pouku filozofije (1996). V: Filozofija v šoli: 

Prispevki k didaktiki filozofije. Ur.: Marjan Šimenc in Rudi Kotnik, str. 21-30. Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 

- Šimenc, Marjan: Ob novem učbeniku (2002). V: FNM 1/4 2002 – filozofska revija za učitelje 

filozofije, dijake in študente. Državni izpitni center. Ljubljana.  

- Šimenc, Marjan: Vprašanja za nadaljnja razmišljanja (2001). V: Misliti samostojno: Priročnik za 

učitelje filozofije, str. 146-150. Izbrali in uredili Antonija Verovnik in Alenka Hladnik. Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. 

- Šuster, Danilo: Moč argumenta: logika in kritično razmišljanje (1998). Pedagoška fakulteta. 

Maribor. 

 

- Tanović, Arif: Betrand Rasel filozof i humanist (1972). Veselin Masleša. Sarajevo. 

- The Hound of Conscience: The No-Conscription Fellowship. Vir: 

http://pw20c.mcmaster.ca/case-study/hound-conscience-no-conscription-fellowship (23. 01. 2016).  

 

- Učni načrt: filozofija (2008). Sprejeto na 110. seji Strokovnega sveta RS za splošno 

izobraževanje 14. 2. 2008. 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/U

N_FILOZOFIJA_gimn.pdf (18. 2. 2015).  

 

- Vezjak, Boris: Sokratov pojmovnik za mlade (2011). Zbirka Pojmovniki. Knjiga 7. Aristej. 

Maribor. 

- Vogl, Joseph: Prikazen kapitala (2012). Zbirka Krt, 166. Krtina. Ljubljana.  

 

- Washburn, Phil: Philosophical dilemas: building a worldview (2001). Oxford University Press.  

- White, Nicholas: A brief history of happiness (2006). Blackwell Publishing.  

- Whorf, Benjamin Lee: Jezik, misao i stvarnost (1979). Biblioteka XX. vek. Bigz. Beograd. 

 

 

http://pw20c.mcmaster.ca/case-study/hound-conscience-no-conscription-fellowship
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_FILOZOFIJA_gimn.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/UN_FILOZOFIJA_gimn.pdf

