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Izvleček
Vpliv filozofske antropologije na razvoj slovenske pedagoške misli 30. let 20. stoletja je
najbolj razviden na primeru duhoslovne oz. kulturne pedagogike. Njeni vodilni
predstavniki (Karel Ozvald, Franjo Čibej in Stanko Gogala) so v svoje pedagoške koncepte
vključevali tako izsledke filozofske antropologije kot tudi fenomenologije, ki je bila
ključnega pomena za njen nastanek in s katero so se slovenski pedagogi seznanili
predvsem v okvirih predmetne teorije slovenskega filozofa Franceta Vebra. Kljub temu da
se je z obravnavanimi avtorji slovenska pedagogika uvrščala v takrat najsodobnejše
humanistične tokove v Evropi, čas po drugi svetovni vojni v Sloveniji ni bil naklonjen
nadaljnjemu razvoju in uveljavitvi fenomenologije, filozofske antropologije in duhoslovne
oz. kulturne pedagogike.
Zaradi spoznavnoteoretskih, ideoloških in političnih razlogov se je slovenska povojna
pedagogika močno oddaljila od orientacije obravnavanih pedagogov, ki so pedagogiko
povezovali predvsem z duhovnostjo in kulturnostjo. V tem obdobju se je v pedagoški
znanosti pričela uveljavljati predvsem socialnokritična pedagoška paradigma, zato je bil
nadaljnji razvoj filozofske antropologije in duhoslovne oz. kulturne pedagogike omejen.
Prisotnost filozofsko antropološke misli v slovenski povojni pedagogiki se je s tem
zmanjšala, ni pa povsem zamrla. Prepoznamo jo pri Gogali in njegovemu učencu Francu
Pedičku.

Ključne besede: filozofska antropologija, duhoslovna oz. kulturna pedagogika,
fenomenologija, predmetna teorija, zgodovina pedagogike (1920-1930), Slovenija.
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Abstract
The influence of philosophical anthropology on the development of Slovene pedagogical
thought in the third decade of 20th century is most evident in the case of cultural
pedagogy. Their main representatives (Karel Ozvald, Stanko Gogala, Franjo Čibej) have
included in their own pedagogical concepts the ideas of philosophical anthropology and
phenomenology, which was the most important for the development of philosophical
anthropology and which was introduced to Slovene pedagogies mostly through Veber’s
»object theory«. Although the studied authors have placed Slovene pedagogy among the
most actual European humanistic thought in the 30 years of 20 century, the time and place
in Slovenia after Second World War were not in favor of development and establishing of
phenomenology, philosophical anthropology and cultural pedagogy.

Because of theoretical, ideological and political reasons there was a major break with prewar philosophical views, which continued only sporadicaly. Socialcritical pedagogical
paradigm became dominant paradigm in that era, so further development of philosophical
anthropology and cultural pedagogy was mostly suppressed. The presences of
philosophical anthropological thought in Slovene after-war period declined greatly, but it
did not disappeared. It is present in Gogala thought and in thought of his disciple Franc
Pediček.
Key words: philosophical anthropology, cultural pedagogy, phenomenology, »object
theory«, history of education (1920-1930), Slovenia.
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UVOD
Slovenska pedagoška misel se je v 30. letih 20. stoletja razvijala pod vplivom različnih,
takrat aktualnih miselnih tokov. Bila je teoretsko pluralna, saj zasledimo znotraj slovenske
pedagogike takratnega obdobja različne smeri, med katerimi velja izpostaviti predvsem
duhoslovno oz. kulturno pedagogiko, reformsko pedagogiko in socialnokritično
pedagogiko (Protner, 2000). Takšna pluralizacija se je pojavila po prvi svetovni vojni - do
takrat se je slovenska pedagoška teorija razvijala dokaj monolitno (prav tam) - in je
posledica pričakovanj, da bo po vojni mogoče življenje izboljšati tudi po zaslugi
prenovljene vzgoje (Schmidt, 1969, str. 219). Vsaka izmed pedagoških smeri je poskušala s
svojimi načini in teoretskimi podlagami prispevati k tej nalogi.
Med pedagoškimi smermi, ki so zaznamovale slovensko pedagogiko po prvi svetovni
vojni, bomo izpostavili duhoslovno oz. kulturno pedagogiko. Ta se je pri nas razvijala pod
vplivom hermenevtike (W. Dilthey), strukturne psihologije (E. Spranger), fenomenologije
(E. Husserl), filozofske antropologije (M. Scheler), personalizma (R. Guardini, francoski
personalisti) in eksistencializma (K. Jaspers). Iz tega zornega kota jo lahko označimo za
idejno pluralno, ker so jo, za razliko od duhoslovne oz. kulturne pedagogika v tedanjem
evropskem prostoru, ki se je navezovala predvsem na postavke Diltheyeve hermenevtike
(König/Zedler, 1998, str. 100), zaznamovali različni miselni tokovi.

Med idejnimi tokovi, ki jih zasledimo v konceptu slovenske duhoslovne oz. kulturne
pedagogike, bomo izpostavili filozofsko antropologijo. Raziskali bomo, kako je vplivala na
razmišljanje vodilnih predstavnikov slovenske duhoslovne pedagoške paradigme: Karla
Ozvalda (1873-1946), Franja Čibeja (1901-1929) in Stanka Gogalo (1901-1987).
Predpostavljamo, da je bilo njihovo utemeljevanje pedagoških nazorov pod njenim
izrazitim vplivom, čeprav smo Slovenci šele leta 1998 dobili prevod Schelerjevega dela
Položaj človeka v kozmosu (1928), ki velja za »temeljno delo filozofske antropologije«
(Ošlaj, 2002).

Spregledali ne bomo niti ostalih miselnih tokov, ki so zaznamovali slovensko duhoslovno
oz. kulturno pedagogiko, saj se le-ti v konceptih obravnavanih pedagogov precej prepletajo
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in dopolnjujejo z izsledki filozofske antropologije. Posebej se bomo ustavili pri Husserlovi
fenomenologiji, ki je ključna za nastanek Schelerjeve filozofske antropologije in s katero
so se obravnavani pedagogi seznanili predvsem preko predmetne teorije slovenskega
filozofa Franceta Vebra. Vebrovo predmetno teorijo, ki jo prištevamo k fenomenologiji v
širšem smislu, lahko označimo kot slovensko izpeljavo Husserlove fenomenološke šole.

Kljub visokemu znanstvenem nivoju, ki so ga slovenski duhoslovni oz. kulturni pedagogi
dosegli z vključevanjem filozofske antropologije in fenomenologije v svoje pedagoške
koncepte, čas po drugi svetovni vojni v Sloveniji ni bil naklonjen nadaljnjemu razvoju in
uveljavitvi te orientacije. V tem obdobju se je v slovenski pedagoški znanosti pričela
uveljavljati predvsem socialnokritična paradigma. S tem se je slovenska povojna
pedagogika močno oddaljila od orientacije duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov, ki so
vzgojo povezovali predvsem z duhovnostjo in s kulturnostjo.

Osrednji namen disertacije je osvetliti in analizirati nekatere filozofsko-teoretske in
kulturno-zgodovinske temelje duhoslovne pedagoške paradigme v slovenskem prostoru po
prvi svetovni vojni. Čeprav je bilo v zadnjem desetletju tematiki duhoslovne oz. kulturne
pedagogike posvečeno nekoliko več prostora1, ostaja veliko njenih teoretskih razsežnosti
neraziskanih2.
V prvem poglavju smo orisali nekatere kulturne, gospodarske in politične vidike življenja v
30. letih 20. stoletja, saj so le-ti pomembno zaznamovali razvoj duhoslovne oz. kulturne
pedagogike. V ta namen smo analizirali odnos človek-kultura-civilizacija, na podlagi
katerega smo pokazali, zakaj nastanek in uveljavitev filozofske antropologije in
duhoslovne oz. kulturne pedagogike sovpada s koncem prve svetovne vojne.

1

Ob Protnerjevem delu Pedagogika in izobraževanje učiteljev (1919-1941) iz leta 2000 velja izpostaviti še
tematske številke Sodobne pedagogike o Gogali (Sodobna pedagogika, 2000, št. 5) in Ozvaldu (Sodobna
pedagogika, 2002, št. 4) ter Krofličeve študije o Gogali (predvsem Izbrane spise iz leta 2005).
2

Tako se je npr. do sedaj strokovni analizi in oceni Čibejevih del posvetil le Stanko Gogala leta 1929 v
prispevku Dr. Čibejevo znanstveno ter kulturno-literarno delo. Gogala pripisuje Čibejevemu delu veliko
»kulturno-narodno« in »pedagoško-teoretično« vrednost ter poudarja, da je naša »kulturno-normativna
dolžnost«, da se »pečamo« z njegovo zapuščino (Gogala, 1929, str. 26). Obravnavo Čibejevih pedagoških
nazorov zasledimo v diplomskem delu: Mlakar, B. (2006). Franjo Čibej in slovenska pedagogika med obema
vojnama. Diplomsko delo. Maribor: Pedagoška fakulteta.
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V drugem poglavju smo obravnavali filozofsko antropologijo kot izhodišče teorije o vzgoji
in orisali njeno pot v slovensko pedagogiko. Najprej smo identificirali tiste miselne tokove,
ki so ob filozofski antropologiji in fenomenologiji oblikovali slovensko pedagoško misel
30. let 20. stoletja. V nadaljevanju smo orisali razvoj filozofske antropologije od Kanta
preko Husserla do Schelerja in obravnavali Vebrovo predmetno teorijo kot slovensko
izpeljavo Husserlove fenomenološke šole. Izpostavili in analizirali smo predvsem tiste
vidike Vebrove misli, ki jih prepoznamo v pedagoških konceptih slovenskih duhoslovnih
oz. kulturnih pedagogov.
V tretjem poglavju smo analizirali filozofsko-antropološka izhodišča duhoslovne oz.
kulturne pedagogike in pokazali njeno povezanost z Vebrovo filozofijo. Raziskali smo
personalistična izhodišča pedagoških smernic slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih
pedagogov in pokazali, kako so v svoje pedagoške ideje vključevali izsledke filozofske
antropologije in fenomenologije. Podrobneje smo analizirali del Čibejevega opusa, ki je v
veliki meri neraziskan. Izpostavili smo Ozvaldov koncept modrostnega znanja (v katerem
je po naši oceni najbolj razvidno Ozvaldovo razumevanje filozofske antropologije in
fenomenologije) ter pokazali, kako je Gogala s pomočjo fenomenologije in predmetne
teorije utemeljil svoje pojmovanje doživetja, pedagoške metode, pedagoškega odnosa in
pedagoške intuicije. Cilj tega poglavja je umestiti obravnavane slovenske avtorje v
mednarodne humanistične tokove in opozoriti na visok znanstveni nivo njihove pedagoške
misli.
V zadnjem poglavju smo orisali, kakšna je bila usoda slovenskega antropološkopedagoškega snovanja po 2. svetovni vojni. V ta namen smo analizirali odnos med
ideologijo, politiko in znanostjo v povojnem obdobju ter pokazali, kako se je v tem času
uveljavila socialnokritična pedagoška paradigma. Čeprav se je s tem prisotnost filozofskoantropološke misli v slovenski povojni pedagogiki zmanjšala, smo pokazali, da ni povsem
zamrla. Prisotna je pri Gogali in njegovem učencu Francu Pedičku.

V sklepu smo predstavili izsledke raziskave. Opozorili smo na pomen filozofske
antropologije in fenomenologije za pedagogiko ter poudarili aktualnost te orientacije.
Izpostavili smo nekatere probleme, ki smo jih zaradi obsega razprave zgolj nakazali, bi pa
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jih bilo v prihodnje, zaradi njihove aktualnosti s stališča sodobne pedagoške teorije,
smiselno analizirati3.
Raziskava temelji na zgodovinski metodi pedagoškega raziskovanja. Obravnavane avtorje
smo umestili v kulturno-zgodovinski kontekst ter določene miselne in pedagoške tokove.
Iskali smo vplive in izvore njihovih misli. Zastavljene problematike smo se lotili z
deskriptivno in komparativno metodo ter metodo analize in sinteze. Pedagoške nazore
slovenskih pedagogov smo analizirali na podlagi primarnih virov (pedagoški tisk in
določena avtorska dela v strokovnih in znanstvenih revijah ter knjigah). Pri obravnavi in
orisu različnih filozofskih tokov ter za potrebe biografij in bibliografij smo uporabljali tudi
sekundarne in terciarne vire.
Ker lahko označimo obravnavane slovenske avtorje za personalistično usmerjene mislece,
je bila rekonstrukcija filozofskih in drugih vplivov nekoliko otežena. Za personaliste je
namreč značilno, da v svojih delih redko navajajo vire oz. jih sploh ne (kar je še posebej
značilno za Gogalo). Odsotnost navedb ne smemo razumeti kot znanstveno nedoslednost,
ampak kot posledico etične zahteve personalistov, da uporabljajo samo tiste filozofske in
strokovne pojme, v katerih se tudi sami osebno prepoznajo (Kovač, 2002, str. 45).
Dodatno težavo pri rekonstruiranju in prepoznavanju vplivov je predstavljalo tudi dejstvo,
da je v slovenskem pedagoškem zgodovinopisju medvojno obdobje precej zapostavljeno,
kar še posebej velja za raziskovanje in predstavitev teoretskih pedagoških tokov. Vrzel na
tem področju v veliki meri zapolnjuje Protnerjevo delo Pedagogika in izobraževanje
učiteljev (1919-1941) iz leta 2000. V omenjenem delu so predstavljeni vsi takrat aktualni
pedagoški teoretični tokovi, je pa raziskava, v skladu z zastavljeno problematiko,
osredotočena predvsem na analizo konceptov izobraževanja učiteljev.
Čeprav pričujoča razprava osvetli nekatere filozofsko-teoretske osnove slovenske
medvojne pedagogike, ostaja veliko vprašanj in problemov neraziskanih. Njen namen je
predvsem, da medvojno obdobje, ki je »eno najbolj zanimivih in najbolj razgibanih obdobij
v naši šolsko-pedagoški zgodovini« (Bregant, 1958, str. 3), ne zaide v pozabo, ampak
3

Npr.: Uporabnost koncepta doživetja v sodobni pedagogiki, aplikacija personalističnih izhodišč na področje
vzgoje, pomen duhovnega oz. presežnega za pedagoško teorijo itd.
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predstavlja izziv in pobudo za nadaljnje raziskovanje. Ena izmed nalog pedagoške znanosti
je raziskati domačo pedagoško zgodovino ter osvetliti in ovrednotiti pedagoške ideje in
ostale dejavnike, ki so oblikovali našo pedagoško-kulturno preteklost (prav tam).
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1 ČLOVEK, KULTURA IN CIVILIZACIJA PO PRVI SVETOVNI
VOJNI

1.1 Obdobje po 1. svetovni vojni - čas reformnih poizkusov na kulturnem,
gospodarskem, političnem in pedagoškem področju

Če želimo analizirati nekatere filozofsko-teoretske in kulturno-zgodovinske temelje
slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike po prvi svetovni vojni, je uvodoma
smiselno osvetliti določene kulturne, gospodarske in politične vidike življenja v tem
obdobju, saj so le-ti pomembno zaznamovali njen razvoj.
Prva svetovna vojna je pomenila za človeštvo »veliko katastrofo in velik opomin, kam
lahko pripelje razvoj, če človeška družba ne bo obvladala nekaterih družbenih sil, ki so iz
egoističnega interesa pripravljene pahniti svet v največje katastrofe« (Prunk, 2004, str. 8).
Predvsem je omajala vero v urejen svet 19. stoletja, ki je z razvojem znanosti, izobrazbe in
gospodarstva obljubljal postopno večje socialno blagostanje in politično enakopravnost
širšim družbenim slojem (prav tam, str. 91-92).

Konec vojne je vsaj za trenutek prinesel upanje za novo dobo miru, novega gospodarskega
razvoja ter človeško in socialno pravičnejšo družbo (prav tam, str. 154). Znanost je hitro
napredovala in na vseh področjih so se vrstila nova odkritja (Nećak/Repe, 2008, str. 10).
Revolucionaren je bil napredek v matematiki, fiziki in kemiji, ki je dal osnovo za poznejšo
tehnološko revolucijo (Prunk, 2004, str. 28). Einstainova relativnostna teorija iz leta 1919
je postala osnova moderne fizike in astronomije ter s tem eden od mejnikov modernega
sveta. Medicina se je obogatila z vrsto novih zdravil, med katerimi je najpomembnejši
antibiotik - penicilin (prav tam, str. 29).
Tudi zgodovinska znanost je prišla do odkritij, ki imajo trajnejši značaj. Tako so leta 1921
indijski arheologi odkrili in raziskali najstarejšo indijsko civilizacijo v Mohendžo Daru,
Anglež H. Carter je leta 1922 odkril grob faraona Tutankamona (prav tam, str. 167).
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Za povojni čas je značilen tudi »razcvet umetnosti« (Nećak/Repe, 2008, str. 13). V likovni
umetnosti sta prevladovala ekspresionizem in konstruktivizem, iz katerega se je razvila
abstraktna umetnost z mnogimi smermi in šolami: kubizem, nadrealizem, dadaizem,
verizem (P. Picasso, S. Dali, J. Miro in drugi). S socialističnega vzhoda je prišel t. i.
socialistični realizem, ki je zagovarjal stališče, da mora umetnost služiti politiki. V literarni
umetnosti so za ta čas značilni predvsem veliki romanopisci, kot so T. Mann, H. Hesse, M.
Gorki idr. V glasbeni umetnosti zasledimo naslednja imena: I. Stravinski, C. Debussy, G.
Puccini in R. Strauss idr. (prav tam).
Na področju filozofije zasledimo po prvi svetovni vojni različne filozofske tokove
(Kunzmann, 1997, str. 182-183), ki jih bomo podrobneje predstavili v poglavju 2.1, saj so
bistveni za razumevanje duhoslovne pedagoške paradigme po prvi svetovni vojni. Kot
bomo videli, so bili takrat aktualni filozofski tokovi hermenevtika, strukturna psihologija,
eksistencializem, personalizem, fenomenologija, filozofska antropologija in marksistična
veja filozofije. Povečalo se je tudi zanimanje za azijske miselne tradicije.
Čeprav sta pluralizem in relativizem povojnega obdobja posegla na domala vsa področja
človekovega življenja, nas v kontekstu razprave najbolj zanimajo njune posledice na
pedagoškem področju. Na slednjem je prišlo do velikih sprememb že ob prelomu stoletja,
ko je pluralizacija pedagoške teorije nadomestila herbartistično paradigmo z več novimi
(Medveš, 1991, str. 112).
Kakor navaja Strmčnik (1995, str. 209), so se »v začetnem navdušenju in traumah po prvi
svetovni vojni, ki je povzročila toliko gorja, s pedagogiko povezovali mnogi socialni,
kulturni in duhovni upi oziroma pričakovanja, da je možno z ustrezno vzgojo bistveno
preprečevati nove vojne kataklizme in vplivati na pravičnejšo, predvsem pa na humanejšo
podobo bodoče družbe«. Posledično so se v svetu porajali številni teoretični in praktični
pedagoški tokovi, z novimi vzgojno-izobraževalnimi smotri, vizijami in načeli (prav tam).
Podobne okoliščine kot po svetu so se dogajala tudi v našem nacionalnem prostoru, ki je
bil zdaj vključen v novo jugoslovansko državo. K temu je veliko prispevalo tudi to, da se je
ob nastanku ljubljanske univerze leta 1919 pedagogika po dolgih letih, ko je prenehala
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bivati na tedanjih licejih, konstituirala na akademskem nivoju kot nacionalna in posvetna
znanost (prav tam).
Med pedagoškimi smermi, ki so poskušale postaviti nove znanstvene temelje, na katerih bi
slonelo šolsko in kulturno življenje v novi državi, velja izpostaviti duhoslovno oz. kulturno
pedagogiko, reformsko pedagogiko in socialnokritično pedagogiko. Prisotna pa je bila tudi
katoliška pedagogika (Protner, 2000)4.
Kot že rečeno, se bomo v kontekstu razprave osredotočili na duhoslovno oz. kulturno
pedagogiko in njene vodilne predstavnike: Karla Ozvalda (1873-1946), Franja Čibeja
(1901-1929) in Stanka Gogalo (1901-1987). Čeprav se bomo analizi njihovih teoretskih
izhodišč posvetili predvsem v drugem delu razprave, se bomo z nekaterimi njihovimi
nazori srečali že v pričujočem poglavju. Predpostavljamo namreč, da so kulturne,
gospodarske in politične spremembe v povojnem obdobju pomembno zaznamovale razvoj
te pedagoške smeri. Videli bomo, da duhoslovnim oz. kulturnim pedagogom aktualne
družbene razmere pogosto služijo kot izhodišče za reševanje pedagoških problemov 5, kar
je še posebej značilno za Čibejev slog razpravljanja. Oglejmo si zato nekatere značilnosti
takratnega prostora in časa s pomočjo njegovih ugotovitev. To bo omogočilo lažje
razumevanje duhoslovne oz. kulturne pedagogike v kontekstu pričujočega poglavja kakor
tudi v nadaljevanju razprave.

4

Na tem mestu je smiselno opozoriti, da je to zgolj ena od možnih klasifikacij pedagoških smeri. Podobno
klasifikacijo uporablja Strmčnik (1995, str. 209), ko navaja, da so se med obema vojnama »izoblikovale
naslednje vidnejše pedagoške smeri: katoliška pedagogika, kulturna pedagogika, reformna pedagogika in
socialno kritična pedagogika«. Čeprav je takšna klasifikacija sorazmerno uporabna, pa teoretsko ni prav
konsistentna. Še posebej problematična je v tem kontekstu katoliška pedagogika, ki drugače kot druge smeri,
ime povzema po svetovnonazorski opredelitvi. V zvezi s klasifikacijo pedagoških smeri je smiselna opomba
Medveša (2015a, str. 13), da »tokov znanstvenega mišljenja ni korektno označevati s pridevniškimi
povezavami, ki merijo na pedagogiko kot dejavnost« (npr.: katoliška, gimnazijska, socialistična, meščanska,
antična, personalistična, kantovska pedagogika itd.). »Na neustreznost rabe pojmov, kot so socialistična ali
samoupravljavska pedagogika, za označevanje teoretskih tokov v pedagoški znanosti in raziskovanju nas
opozarja množica virov (zlasti v drugi polovici prejšnjega stoletja), ki opredeljujejo znanstvene tokove
pedagogike na podlagi teoretskih paradigem ali filozofskih sistemov. V nobenem od teh virov ne najdemo
klasifikacije pedagoških smeri, ki bi se označevale z družbenoekonomskimi ureditvami (fevdalna meščanska,
socialistična), kar se je v pedagoških besedilih pri nas utrdilo takoj po letu 1945 (glej Schmidt 1982)«
(Medveš, 2015, str. 15-16).
5

Tudi Medveš (2015a, str. 31) navaja, da je »duhoslovna pedagogika v prvi polovici 20. stoletja bolj kot
kadarkoli prej segala tudi po kritiki konkretnih družbenih razmer in gojila ambicije, da bi prispevala k
reformiranju šole«.
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Čibej s stališča sodobnika označi povojno dobo kot »neenotno in razdvojeno«, »ki prehaja
od čudne oblike preteklosti v novo tvorbo in formo« in ki postavlja človeka pred mnoge
dileme (Čibej, 1923, str. 21-22): »Vse je postalo problematično, na vsa vprašanja zahteva
življenje odgovora. Najvažnejša vprašanja se tičejo vloge in pomena kulture sploh,
duhovnega življenja, tehnike, razmerja med kulturo in civilizacijo; govori se o bedi in
zagati duhovnih delavcev, o razmerju med znanostjo in življenjem, o preorientaciji našega
izobraževalnega dela in učinkovanja; o nasprotju Evrope in Azije, o amerikanizmu, o
potrebi novega človeštva, o premaganju kapitalizma, o obnovitvi krščanstva, o novem
humanizmu, o internacionalnem skupnem delu izobraženstva na komunistično-utopističnih
temeljih itd.« (prav tam). Čibejeva splošna ocena takratne dobe je, da je »zašla na krivo
pot« (prav tam, str. 56), »da ne pozna pravega življenja, da je polna plitvega uživanja,
politične neodgovornosti, zunanje izročenih dogem in religioznih idealov« (1925/26, str.
147).
V kritiki takratne dobe se nam Čibej predstavi kot bralec različnih avtorjev, med njimi tudi
Maxa Schelerja, ki je kot utemeljitelj filozofske antropologije najbolj zanimiv za kontekst
razprave (Čibej, 1924/25b, str. 1): »Če tolmačimo našo kulturo po Spenglerju z usihanjem
življenjskih sil zapadnoevropskega kulturnega organizma, če se naslonimo na analizo
'kapitalističnega človeka', kakor jo je podal W. Sombart, M. Weber, E. Troeltsch, M.
Scheler in drugi, in gledano s tega vidika na našo dobo, ali če se vživimo še kakorkoli v
'duha' našega časa, bilanca je brezdvomno slaba«.
Če torej povzamemo nekatere karakteristike obdobja po prvi svetovni vojni, lahko
sklenemo, da so ga zaznamovale predvsem kulturne, gospodarske, politične in ekonomske
spremembe: »To je čas razvoja tehnike, razpada tradicionalnih kulturnih svetov,
pojavljanje množične kulture in kolektivističnega tipa človeka« (Volarič, 1995, str. 241).
Kakor ugotavlja A. Volarič (prav tam, str. 247-248), so imeli antropologi v tistem času
opravka z »dehumaniziranim človekom, 'otopelim za kulturne vrednote', s človekom, ki je
živel zgolj civilizacijsko«. Eden osrednjih antropoloških problemov takratne dobe je torej
predvsem neskladje med civilizacijskim in kulturnim razvojem. Ker je ta problem
pomemben tudi za razumevanje slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike, ga bomo v
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naslednjem poglavju podrobneje analizirali na podlagi Ozvaldove in Čibejeve recepcije
časa.

1.2 Nesorazmeren razvoj kulture in civilizacije

Neskladje med kulturnim in civilizacijskim razvojem, ki predstavlja slovenskim
duhoslovnim oz. kulturnim pedagogom enega izmed osrednjih problemov 6 , povzame
Ozvald z naslednjimi besedami (pri čemer se sklicuje na ruskega personalista Berdjajeva):
»Ruski filozof Berdjajev trdi, da ga v naši dobi ni bolj perečega vprašanja nego vprašanje,
kaj je kultura in kaj civilizacija, kako se to razlikuje od one in pa kaj ju medsebojno veže«
(Ozvald, 2000, str. 37).

V nadaljevanju se bomo zato podrobneje ustavili ob analizi vsebine teh dveh pojmov.
Izpostavili bomo predvsem Ozvaldove opredelitve, ki so najbolj relevantne za nadaljnjo
obravnavo teoretskih izhodišč slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike. Čeprav je
njegova analiza kulture in civilizacije na prvi pogled precej obširna, bomo v drugem
poglavju pokazali, da je takšno podrobno razčlenjevanje in analitično opisovanje vsebine
posameznih pojmov, ki ga zasledimo tudi pri Gogali in Čibeju, značilno predvsem za
fenomenološko usmerjene avtorje, med katere bomo poskusili umestiti obravnavane
pedagoge.
Ozvald opredeli kulturo in civilizacijo z naslednjimi opisi (prav tam, str. 37): »Ako genij
ustvarja, to se pravi, iz nepreračunljivih sil svoje duše tvori znamenita (='lepa, modra,
pomenljiva') dela, oziroma če odkriva velike vrednote na življenjskem področju znanstva,
umetnosti, politike, verstva, socialnosti, gospodarstva; in ako potem člani bodisi njegovega
ali tujih narodov ob takih velikih delih in vrednotah oplojajo duhovno plat svoje osebe,
tedaj je to kultura ('cultura animi'). Ako pa recimo tovarna izdeluje, to se pravi,
preračunano proizvaja koristne reči, npr. perilo, komfort, slaščice, zdravila, orožje, ki jih
6

Gogala izpostavi nesorazmeren odnos med kulturo in civilizacijo v delu O pedagoških vrednotah
mladinskega gibanja (Gogala, 1931, str. 39-41).
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čim večje število ljudi potem porabi kot sredstvo za dosego te ali one prijetnosti - tedaj je
to civilizacija«.

Ugotavlja (prav tam, str. 38), da je osnovna razlika med kulturo in civilizacijo glede na
»tvoritev in uživanje« njunih dobrin: »Gonilna sila kulture je tajinstveni proces ustvarjanja
in razodevanja s pomočjo sil, ki so takemu tvorcu in razodevalcu ad personam, 'po milosti
božji' lastne, proces, za katerega kulturni genij živi; a gibalo civilizaciji je proizvajanje 'en
masse', proizvajanje takih dobrin, ki se dado 'napraviti' z združenimi močmi, to je po
principu delitve dela« (prav tam).
Civilizacija in kultura se po Ozvaldu ločita tudi po svoji vsebini (prav tam): »Vsebina
kulturnih tvorb (moč lepote, etos resnice, ljubezen do bližnjega, stroga pravičnost,
doživljeni čut lastne razdalje od vsega neskončnega) tvojo osebo notranje bolj ali manj
prevzame ter povzroči, da v duhovnih vitrah človeka 'kali, kar žlahtnega je, žene zale'. A
darovi civilizacije (npr. vse to, kar tvori ponos '20. stoletja') so zgolj sredstvo v službi
vnanjega, telesnega življenja, niso po svoji vsebini s teboj organski, v eno spojeni, temveč
te samo zunanje obližejo in tvorijo na tvoji osebi le nekako polituro, ki vsak hip lahko
odpade«. Prav tako se razlikujeta »z ozirom na svoj časovni obmer« (prav tam, str. 38-39):
»Kultura raste, to se pravi, da recimo Sofoklejevim dramam, Fidijevim skulpturam,
Demostenovim govorom veliki umotvori te vrste iz poznejših stoletij vse do danes niso
vzeli njihove vrednosti, ampak so se jim v kulturni zakladnici vesoljnega človeštva kot
povsema polnovredni postavili ob strani /…/. Civilizacija pa ne raste, marveč napreduje, to
se pravi, da novejši, popolnejši izdelek, npr. novejši tip parnega stroja starejšemu vzame
veljavo ter ga ponavadi pahne v pozabo, 'izranžira'«. Podobno razmišlja tudi Veber
(1929/1930, str. 81): »Kultura res raste, civilizacija pa se le množi«.
Bistveno razliko med njima Ozvald povzame z naslednjo mislijo (2000, str. 39): »Zares: tu
duša, celotna duša, tam samo intelekt - to je razlika med kulturo pa civilizacijo. /…/
Civilizacija je rojena iz človekove volje do 'realnega' življenja, do realne moči, do realne
sreče - v nasprotju s simboličnim in kontemplativnim značajem kulture 7 «. Ozvald
ugotavlja (prav tam, str. 39-40), da se »današnje življenje po vsem svetu vse čedaljbolj
7

Tudi Gogala v delu O pedagoških vrednotah mladinskega gibanja (1931) navaja, da je kultura »duhovnoidealnega«, civilizacija pa »realno-fizičnega značaja« (Gogala, 1931, str. 39-40).
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pomika v smeri civilizacije - na račun prave kulture« oz. da je »naraščajoči val civilizacije,
katera prezira dimenzijo človeške globine in višine - 'kulturna nevarnost'«.
Podobno razmišljanje zasledimo tudi pri Čibeju. Tudi on ugotavlja, da je »vir«, iz katerega
izhaja »vse zlo« takratnega časa, »tisti duh, čigar plod in sad je tehnika« (Čibej, 1923, str.
25). Ocenjuje (Čibej, 1924/25, str. 52), da je usoda takratne kulture takšna, »da se je
materialno mnogo močneje razmahnila kot duhovno« ter da civilizacija, »zgrajena na moči
in tehniki«, vedno bolj uničuje duševno življenje (Čibej, 1924/25a, str. 1). V tem pomenu
že leto prej ugotavlja (Čibej, 1923, str. 24): »Ta mehanizacija se pač sama postavlja v
nasprotje s kulturo, pravim človečanstvom, srečo in dušo« (prav tam, str. 25).
Vidimo torej, da se po Ozvaldu in Čibeju takratni civilizacijski razvoj ne sklada s
kulturnim. Iz njunega pojmovanja kulture in civilizacije lahko razberemo, da se kultura in
civilizacija razlikujeta predvsem v pojmovanju človeka. Izgubljeno ravnovesje med kulturo
in civilizacijo je povzročilo, da je pojem človeka postal vse bolj dvoumen in nerazložljiv.
Nekatere razlike med pojmovanjem človeka v okvirih kulture in civilizacije smo že
nakazali, podrobneje pa jih bomo analizirali v naslednjem poglavju.

1.2.1 Pojmovanje človeka v okvirih kulture in civilizacije

Kot smo v dosedanji analizi že omenili, je bila ena izmed splošnih značilnosti 30. let 20.
stoletja »pojavljanje kolektivističnega tipa človeka« (Volarič, 1995, str. 241).
V tem pomenu govori Ozvald o »masi« (Ozvald, 2000, str. 65). »Maso« opredeli kot
»veleznačilni pojav modernega življenja, ki jo ustvarja velikomestni milje« in kjer je
posameznik le »tujec med tujci, zgolj številka ('eden' izmed jako mnogih)« (prav tam). Po
Ozvaldu (prav tam, str. 51-52) so takratnega človeka civilizacijski procesi zmerom bolj
odtujevali od njegovega resničnega bistva in ga spreminjali v nekakšen »živ stroj«: »A
posledica je ta, da mu duša mora hirati, da mu organi, ki jih ne vadi, ohrome in da iz
človeka postane samo odlomek človeka - samo še laket, roka, noga. /.../ In tako je doba
16

strojev človeka dehumanizirala ali razčlovečila. To se pravi, življenje v dobi strojev
poedinca čedaljebolj sili, da kolikor mogoče nad mero razmahne v sebi le to ali ono, zlasti
razumovno stran, ostale pa pušča bolj ali manj v nemar, kakor bi jih ne bilo. A takšen
enostransko prerazvit (hipertrofiran) človek pač niti zdaleka ni več celoten, temveč le 'polovični ali četrtinski ali osminski človek'«. Tudi Gogala (1929, str. 10) ugotavlja, da je
človek v tem času »izgubil samega sebe«. Da je takšno stališče značilno za Čibeja, smo že
nakazali. Tudi on ocenjuje, da takratne razmere uničujejo duševno življenje posameznika
(Čibej, 1924/25b, str. 1).
Orisane razmere so sprožile razglabljanja o možnih izhodih. Obravnavani pedagogi so
menili, da je obstoječe stanje zgolj prehodnega značaja in da človek ni povsem
determiniran s trenutnimi civilizacijskimi pogoji, ampak razpolaga s potenciali za njihovo
predrugačenje. Lahko jih spremeni, če razvije svoje individualne potenciale in začne
strmeti h kulturnim in duhovnim vrednotam. V tem smislu Čibej poudari, da mora »iz
neduhovnega in ljubezni revnega sistema naše civilizacije vzrasti nov človek« (Čibej,
1923, str. 26). Slovenski duhoslovni oz. kulturni pedagogi so verjeli v pozitiven razvoj
kulture in civilizacije. Odnos človek-kultura-civilizacija so razumeli kot dejaven odnos,
odnos medsebojnega razvijanja: »Kultura in civilizacija sta razumljena kot procesualna
fenomena, zmožna kontinuiranega transformiranja dejanskosti« (Volarič, 1995, str. 247).
Tezo, da se kultura in civilizacija razvijata iz osebnega položaja posameznika in iz
njegovega specifičnega doživljanja sveta, je še posebej razvil slovenski filozof France
Veber. Kot bomo pokazali predvsem v drugem delu razprave, je imel Veber, profesor
Čibeja in Gogale ter Ozvaldov sodelavec, viden vpliv na razvoj slovenske duhoslovne oz.
kulturne pedagogike.
Veber v prispevku Nekaj misli o kulturi in civilizaciji (1929/1930) ugotavlja, da »kulture in
civilizacije ni brez tega, kar imenujemo človeška dejavnost, predvsem pa človeška
samodejavnost« (Veber, 1929/1930, str. 80): »Kultura kakor tudi civilizacija po svojem
dušeslovnem jedru ni nič drugega nego osebnostna ali duhovna samodejavnost; po svoji
objektivni, tj. na zunaj vidni ali drugače čutni strani pa je kultura kakor tudi civilizacija
sestav vseh onih pojavov (npr. knjig, umetnin, poslopij, strojev itd.), ki kolikor to
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osebnostno ali duhovno samodejavnost človeške nature tudi na zunaj odražajo« (prav tam,
str. 83).

Posameznik se torej po Vebru vzpostavlja skozi dejaven odnos do kulture in civilizacije in
nasprotno, kultura in civilizacija se razvijata pod vplivom posameznikove dejavnosti. Kar
se tiče razmerja med kulturo in civilizacijo Veber (prav tam) poudari, »da ne gre staviti
kulturo v preostro nasprotje s civilizacijo, saj sta oba činitelja strogo duhovnega izvora«.
Pač pa opozori (prav tam), »da gre v vrednostnem pogledu kulturi prvo mesto, civilizaciji
pa drugo8«. To pa zaradi tega, ker je človek najprej in predvsem »kulturno bitje« in »le
kultura človeško osebnost res usovršuje«, medtem ko jo »gola civilizacija razdvaja in pači«
ter vodi »k osebnostnem niču« (prav tam, str. 85).
Ker pa je imela antropološka znanost v obravnavanem obdobju »opravka z
dehumaniziranim človekom, 'otopelim za kulturne vrednote', ki je živel zgolj
civilizacijsko« (Volarič, 1995, str. 248), je to neskladje privedlo do spoznanja, da je
potrebno človeka preoblikovati in ga usposobiti za doživljanje kulturnih in duhovnih
vrednot. Na tem mestu omenimo, da A. Volarič umesti med antropologe tudi Vebra,
Ozvalda in Čibeja (prav tam). Vebra uvrsti med predstavnike »psihološke in filozofske
antropologije«, medtem ko Ozvalda in Čibeja označi za »vodilna antropologa - pedagoga
tridesetih let prejšnjega stoletja 9 « (prav tam). Prepletenost antropoloških in pedagoških
spoznanj pri Ozvaldu nakažejo že uvodne strani njegove Kulturne pedagogike (1927), kjer
ugotavlja, da »kultura ni nič drugega nego vzgoja in izobrazba, in da z druge strani vzgoja
in izobrazba ni nič drugega, nego - kultura« (Ozvald, 2000, str. 7). To njegovo stališče
lahko razumemo kot pobudo, da naj bi bila vzgoja tista, ki bi pomagala učlovečiti in
kultivirati človeka.

8

Takšno stališče zasledimo tudi pri Gogali (1931, str. 40): »O razmerju med kulturo in civilizacijo pa velja,
da je 'bila najprej beseda', t.j. kultura« (prav tam).
9

Zanimivo je, da A. Volarič na tem mestu ne omenja Gogale, ki je v tridesetih letih prejšnjega stoletja
najbolj odmevno branil svoje antropološke nazore v polemikah s predstavniki Rimokatoliške cerkve in
Pedagoške centrale. Polemike povzame Protner (2000) v delu Pedagogika in izobraževanje učiteljev (19191941) ter v prispevku Stanko Gogala in pedagoške polemike med obema vojnama (Protner, 2000a).
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Podobno razmišlja tudi Gogala (1939, str. 75): »V dobo skrajne duhovne in idejne
nejasnosti skuša poseči tudi pedagogika. Dati hoče nekaj enotnih vzgojnih ciljev, ki so
primerni duhu našega časa in potrebni sodobnemu človeku, vendar toliko dvignjeni nad
vsakdanje življenje, da so brezčasno vredni in pomembni«.
Kot vidimo, je »duh časa« po prvi svetovni vojni pomembno vplival na razvoj duhoslovne
oz. kulturne pedagogike in na njeno pojmovanje človeka. Preden se osredotočimo na
analizo njenih teoretskih razsežnosti, se ustavimo še pri vprašanju, kaj je bila vsebina
pojma kultura, ki je bila pri duhoslovnih oz. kulturnih pedagogih konstitutivna za razvoj
človeka kot samodejavnega subjekta.

1.3 Povečano zanimanje za neevropske kulture

Spoznanje, da »kultura ni nič drugega, nego osebnostna ali duhovna samodejavnost«
(Veber, 1929/1930, str. 80), da se torej razvija iz osebnega položaja posameznika oziroma
iz njegovega specifičnega odnosa do kulture, je vodilo Ozvalda in Čibeja tudi k
relativistični razlagi vsebine pojma kultura10.
Ozvald in Čibej sta upoštevala različne kulture in kulturne tradicije: antiko, humanizem,
slovanski svet, krščansko tradicijo, azijske tradicije, kajti vsaka lahko zaradi svojih
občečloveških sporočil pripomore učlovečiti posameznika (Volarič, 1995, str. 249). V tem
smislu Čibej (1923, str. 50) zapiše: »In če je potrebno, da gre duša okrog sveta, da se
naslanja zlasti na azijatski svet, tudi prav, če pride na ta način prej do svojega lastnega
bistva«. Tudi Ozvald (2000, str. 149) v svoji Kulturni pedagogiki opozarja na »vrednost
vzhodno azijske kulture« za zahodnega človeka.
Zanimanje za azijske tradicije je bilo v medvojnem obdobju nasploh zelo razširjeno med
intelektualci, čeprav se njihovo znanstveno preučevanje začne v Evropi že konec 18. in
10

Takšna ocena velja zgolj za Ozvalda in Čibeja. Gogali je ne moremo pripisati. Kot bomo pokazali, ostaja
Gogala svetovnonazorsko vseskozi v okvirih krščanstva.
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predvsem v 19. stoletju, ko so se začeli pojavljati prvi prevodi religioznih tekstov iz
Vzhoda (Črnič, 1999, str. 63). Za Zahod so bile najbolj aktualne ideje budizma (prav tam).
Najbolj znan primer budističnega vpliva na evropsko misel predstavlja nemški filozof
Schopenhauer: »Kot Buda tudi on trdi, da je vir vsega trpljenja volja do življenja. Človek
'doseže neskončno blaženost prav v smrti z zavestnim uničenjem hotenja'« (Rode, 1977,
str. 81).
V 20. stoletju se je zanimanje za budizem še povečalo. Tudi nekateri krščanski teologi
medvojnega obdobja (Romano Guardini, Henri de Lubac, Jean Danielou, Albert Schweizer
idr) so bili mnenja, »da se krščanska misel lahko obogati z duhovne dediščino Indije,
katere največji predstavnik je bil Buda« (prav tam).
K razširitvi vzhodnih tradicij na zahod, še posebej budizma, je pripomoglo predvsem
Teozofsko društvo, ustanovljeno leta 1875 v New Yorku, ki je spodbujalo primerjalni študij
verstev, filozofij in znanosti ter predstavljalo filozofijo, imenovano teozofija 11 (Črnič,
1999, str. 65). Vodilna predstavnica tega društva, H. P. Blavatsky (1831-1891), je s
primerjalnim študijem in analizo dokazovala, da temeljijo vse svetovne religije na isti in
edini resnici (Blavatsky, 1994, str. 21). V svojem delu Ključ k teozofiji (1899) je teozofijo
pojmovala kot »religijski-filozofski-kozmični-etični« sistem (prav tam, str. 13). Izhajala je
iz predpostavke, da imajo vsi ljudje isti duhovni in telesni izvor (prav tam, str. 52), zato
»obstaja ena resnica, ki se izraža v različnih religijah« (prav tam, str. 53). Teozofija je npr.
močno vplivala na Rudolfa Steinerja (1861-1925), utemeljitelja waldorfskega pedagoškega
koncepta, ki se je sicer kasneje od teozofije oddaljil in »koncipiral antropozofijo 12 kot
posebno področje teozofije« (Sruk, 1999, str. 37). Medveš (1989, str. 230) navaja, da
idejne podlage waldorfskega pedagoškega koncepta »očitno izvirajo iz antropozofije«.
Ker nam kontekst razprave ne dopušča podrobnejše analize antropozofije in Steinerjevega
pedagoškega koncepta, ga na tem mestu omenjamo zgolj kot primer, kako so se ideje
11

Po Janžekoviču (1981, str. 293) je teozofija (iz gr. theos: bog in sophia: modrost) oz. božanska modrost
»težnja združiti se z božanstvom, ki preveva vso zgodovino in se javlja zlasti v verstvih in v modroslovju«.
12

Antropozofija (iz gr. anthropos: človek in sophia: modrost) je »modrovanje o človeku in človečnosti«.
Steiner je opredeljeval človeka - posameznika kot izvir vse nravnosti in kot središčno točko vsega življenja.
V antropozofiji se je »evropska teozofska spekulacija prepletala z orientalsko. Človek naj bi kot duhovno
bitje kontaktiral z duhovnimi bitnostmi, se dvigal na višje ravni bivanja« (Sruk, 1999, str. 37).
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azijskih tradicij manifestirale v evropski pedagoški misli takratnega obdobja. Je pa Steiner
za kontekst razprave pomemben s tega vidika, ker v svoji avtobiografiji omenja Schelerja,
utemeljitelja filozofske antropologije, in njegov odnos do teozofije. Steiner se takole
spominja svojega prvega srečanja s Schelerjem (Steiner, 2012, str. 285): »V Weimarju sem
moral predavati o antropozofskih temah. Organizirano je bilo tudi predavanje za manjši
krog poslušalcev v Jeni. Skupina je bila zelo majhna. Želeli so razpravljati o tem, kaj ima
teozofija za povedati. V skupini se je znašel tudi Max Scheler, ki je bil takrat dozent
filozofije v Jeni. Ko mi je povedal, kakšne misli mu je moje predavanje vzbudilo, sva
kmalu pričela z razpravo; takoj sem začutil poglavitno lastnost, ki je prevladovala v
njegovih naporih za spoznanjem. Moje stališče je sprejel z notranjo strpnostjo - prav s tisto
strpnostjo, ki je nujno potrebna pri človeku, ki dejansko želi vedeti več. Razpravljala sva o
upravičenosti duhovnega spoznanja na osnovi spoznavnih teorij. Problem, o katerem sva
govorila, se je nanašal na to, da mora na eni strani prodiranje v duhovno dejanskost
temeljiti na spoznavni teoriji, tako kot se na drugi strani prodira v čutni svet. Schelerjev
način mišljenja je naredil name dober vtis. Še dandanes spremljam njegovo spoznavno pot
z največjim zanimanjem. Vsakič sem začutil zadovoljstvo, ko sem se srečal - žal, vse
preredko - s človekom, ki mi je bil v tistem času tako blizu. Takšna doživetja so bila
pomembna zame. Vsakič, ko so se zgodila, sem začutil notranjo potrebo, da znova
preizkusim pravilnost lastne poti spoznanja«.

Kot bomo pokazali v nadaljevanju, se je Scheler skliceval na Budov nauk in je v njem
prepoznal bistvene poteze Husserlove fenomenologije (prim. Scheler, 1998, str. 47). Kljub
temu da v okviru razprave nismo zasledili Husserlovega eksplicitnega sklicevanja na
budizem, sodobni filozofi prepoznajo sovpadanje fenomenologije in budizma 13 . V tem
smislu Hribar ugotavlja (Hribar, 1993, str. 12): »Buda ali Razsvetljeni je Budni, je tisti, ki
misli z lastno glavo in se ne pusti uspavati z nikakršnim izročilom prednikov. Pripozna le
tisto, kar sam spozna. Kar ugleda ali vidi z lastnimi očmi. Najsibo z obema telesnima
očesoma najsibo s tretjim, tj. duhovnim očesom. Prav to pa je bistvo fenomenologije, se
pravi fenomenološkega načina razmišljanja«.

13

Npr: Hribar, T. (1993): Horizonti budizma: budizem in fenomenologija ali Zevnik, L (2009): Primerjava
theravadskega budizma in transcendentalne fenomenologije.
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V nadaljevanju bomo pokazali, da je predvsem Husserlov koncept bistvogledja, ki ga
zasledimo tudi v Ozvaldovi Kulturni pedagogiki, primerljiv in razložljiv z budističnim
dojemanjem stvarnosti in konceptom tretjega oz. duhovnega očesa. Videli bomo, da se tudi
Ozvald pri razložitvi bistvogledja nasloni na azijsko kulturo, ko ga primerja s
kontemplativno prakso indijskega ali kitajskega človeka (Ozvald, 2000, str. 147).
Tudi v Kantovi misli, ki velja za predhodnico sodobne filozofske antropologije, nekateri14
prepoznajo elemente konfucionizma, in s tem azijskih tradicij. Vendar bi bila podrobnejša
analiza teh povezav prevelik zalogaj za kontekst razprave. Namen pričujočega poglavja je
predvsem nakazati, da je bila v takratnem evropskem prostoru prisotna misel azijskih
tradicij in da so jo predvsem duhoslovno usmerjeni misleci vključevali v svoj diskurz.
Kako so se te ideje manifestirale v filozofski antropologiji, fenomenologiji in konceptih
duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov, bomo analizirali tekom razprave.
Ob koncu prvega poglavja disertacije lahko zapišemo, da se je slovenska duhoslovna oz.
kulturna pedagogika pričela uveljavljati v času, ki so ga zaznamovale predvsem
gospodarske, kulturne, politične in ekonomske spremembe. Njeni vodilni predstavniki so
bili mnenja, da je človek pod vplivom takratnih civilizacijskih procesov postal zmerom
bolj otopel za kulturne in duhovne vrednote. Vendar so bili prepričani, da je takšno stanje
zgolj prehodnega značaja in ga je mogoče spremeniti, če človek razvije svoje individualne
potenciale in začne strmeti h kulturnim in duhovnim vrednotam. Takšna ideja je sprožila
proces antropologizacije pedagogike oz. utemeljevanje pedagogike s spoznanji sodobne
filozofske antropologije. Filozofsko antropologijo kot izhodišče teorije o vzgoji bomo
obravnavali v naslednjem poglavju.

14

Npr. Palmquist (2011) in Weerasinghe (2010).
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2 FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA KOT IZHODIŠČE TEORIJE O
VZGOJI

V razpravi izhajamo iz teze, da je pogled na vzgojo, njeno mesto in pomen v veliki meri
odvisen od pogleda, ki ga imamo na človeka. Cilj vsake vzgoje predpostavlja določeno
pojmovanje človeka in vsak pedagoški koncept nosi v sebi vizijo človeka, v skladu s katero
vzgaja. Zato ocenjujemo, da je vprašanje Kaj je človek? eno izmed temeljnih pedagoških
vprašanj. Pomembno je celo, da se vprašamo, kaj človek ni, da se izognemo napačni vzgoji
(Kovač, 2002, str. 44).
Odgovore na vprašanja o pomenu človeka lahko najde pedagoška teorija tudi v izsledkih
filozofske antropologije. Ta kot enega izmed svojih ključnih problemov izpostavlja prav
vprašanje Kaj je človek?. V tem pomenu jo Ošlaj (2002, str. 163) označi kot »najbolj
elementarno in s tem splošno kritično vedo o človekovi dejanski in možni naravi, o njegovi
biološki, zgodovinski in kulturni (duhovni) posredovanosti ter o njegovem odnosu do
sočloveka, sveta, boga oz. celote biti«.
Predpostavljamo, da je pojmovanje človeka v skladu z nazori filozofske antropologije
značilno tudi za pedagoške koncepte slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov. V
drugem delu disertacije bomo skušali pokazati, da so se tako vsebinsko kot metodološko
pogosto opirali na njene izsledke in izsledke fenomenologije, ki je bistveno zaznamovala
njen razvoj. Ker pa fenomenologija in filozofska antropologija nista edina miselna tokova,
ki jih prepoznamo v konceptih obravnavanih pedagogov, bomo v nadaljevanju orisali še
temeljne poteze drugih, takrat aktualnih idejnih tokov, ki so prav tako pomembni za
celovitejše razumevanje slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike.
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2.1 Miselni tokovi, ki so (so)oblikovali slovensko antropološko-pedagoško misel po 1.
svetovni vojni

Čeprav se je duhoslovna oz. kulturna pedagogika v tedanjem evropskem prostoru
navezovala predvsem na postavke Wilhelma Diltheya (1833-1911), utemeljitelja
hermenevtike (König/Zedler, 1998, str. 100), je namen razprave pokazati, da so se
slovenski duhoslovni oz. kulturni pedagogi pri oblikovanju svojih pedagoških konceptov
sklicevali tudi na izsledke fenomenologije in filozofske antropologije.
Razvoj Schelerjeve filozofske antropologije, za katero lahko na najosnovnejši ravni
rečemo, da se sprašuje, kaj je bistvo človeka in smisel njegovega bivanja (Scheler, 1998,
str. 7-9), je močno zaznamovala Husserlova fenomenologija (Arendt, 2005, str. 15).
Fenomenologijo lahko, podobno kot Diltheyevo hermenevtiko, postavimo v okvir
duhoslovnih znanosti. Kakor za vse predstavnike duhoslovja, je tudi za Husserla in
Diltheya značilno zavračanje pozitivistične metodologije. Vendar bomo pokazali, da se
kljub temu njuni pogledi v metodološkem pomenu izključujejo. Videli bomo, da
Husserlova fenomenologija izključuje kakršnokoli zgodovinsko pogojenost raziskovanja,
ki je za hermenevtiko bistvena. Husserl je zavračal Diltheyevo hermenevtično metodo in
ga obtožil, da je »historični relativist« (Husserl, 1965, str. 125).

Ker zasledimo pri slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih pedagogih ob omenjeni
hermenevtiki, fenomenologiji in filozofski antropologiji tudi vplive drugih miselnih tokov,
bi bilo nedosledno, če bi jih popolnoma zaobšli. Vidno vlogo pri oblikovanju njihovih
pedagoških nazorov so imeli tudi strukturna psihologija, eksistencializem, personalizem in
marksizem. Marksizem je za kontekst razprave pomemben predvsem s tega vidika, ker se
je po drugi svetovni vojni veliko bolj uveljavil v slovenski pedagoški znanosti (znotraj
socialnokritične paradigme) kot ostali omenjeni miselni tokovi. Ko govorimo o različnih
vplivih na slovensko duhoslovno pedagoško paradigmo, ne smemo spregledati tudi
pomena krščanskega socializma. Krščansko socialistična orientacija je bila značilna tudi za
križarsko gibanje, ki sta mu pripadala Čibej in Gogala. V nadaljevanju bomo omenjene
vplive zgolj nakazali.
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Ker izhajajo duhoslovni oz. kulturni pedagogi v glavnem iz teoretskih postavk Diltheyeve
hermenevtike (Protner, 2000), si najprej oglejmo nekatere njene temeljne usmeritve 15 .
Wilhelm Dilthey (1833-1911) je izhajal iz prepričanja, da obstajajo ob naravoslovnih tudi
duhoslovne znanosti: »Takšne znanosti so zgodovina, ekonomija, pravo, religija,
književnost, pesništvo, umetnost, glasba itd.« (cit. po König/Zedler, 1998, str. 91). Za te
znanosti so po Diltheyu neprimerni naravoslovni postopki, ampak potrebujejo lastno
znanstveno-teoretsko utemeljevanje. Razlog za to leži po Diltheyu v tem, da pri
naravoslovnih metodah izgubimo iz uvida tisto, kar je za človeško življenje osrednjega
pomena: človekovo doživljanje ter pomen in smisel njegovega delovanja (prav tam). Za
Diltheya je »splošna metoda duhovnih znanosti« hermenevtika 16 , ki izvorno pomeni
»prevajanje«, kasneje pa je njen pomen razširjen v »nauk o razumevanju« (prav tam, str.
92). Hermenevtiko lahko razumemo tudi kot teorijo razumevanja, do katerega pridemo s
pomočjo hermenevtičnega kroga17(prav tam, str. 92-93).
Ob metodi hermenevtike je za Diltheya značilno, da je zastopnik historicizma. Prepričan je
namreč, da nosi vsaka zgodovinska doba v sebi svoj smisel ter da lahko človek ugotovi to,
kar je, le s pomočjo zgodovine (Trstenjak, 1996, str. 353). Tudi pedagogiko je nameraval
zasnovati kot zgodovinsko-hermenevtično disciplino, saj ocenjuje, da ne obstajajo vzgojni
cilji, ki bi veljali za vse čase: »Melanchtonov koncept ali koncept Komenskega, Locka
kakor tudi Rousseaja ali Herbarta - vsi ti koncepti so zgodovinsko pogojeni in imajo
zgodovinsko omejen pomen« (cit. po König/Zedler, 1998, str. 94). Zato je po Diltheyu
naloga pedagogike v tem, da odkrije »skupne značilnosti posameznih obdobij, ki se kažejo
v morali, konkretnih ciljih, vrednotah, načinih mišljenja« (Protner, 2000, str. 33). Iz teh
15

Podrobneje se bomo z Diltheyem seznanili v poglavju 3.1, ko bomo orisali temeljne značilnosti
duhoslovne oz. kulturne pedagogike.
16

Beseda hermenevtika izhaja iz starogrškega glagola hermeneuein, ki je nastal iz imena boga Hermesa in
pomeni razlagati, tudi naznanjati. Tako kot je Hermes posrednik med ljudmi in bogovi, je hermenevtika
posrednica med interpretom in tekstom. Sprva je pomenila samo nauk o razlaganju starih težko razumljivih
(predvsem svetih) besedil, kasneje pa je v filozofiji postala splošna teorija razumevanja (Gadamer, 1997, str.
176-195).
17

Bistvo hermenevtičnega kroga je razmišljanje o posamičnem na osnovi celote. V tem pomenu Gadamer
(1997, str. 223) razloži hermenevtični krog: »Kdor želi razumeti kako besedilo, vedno izvršuje neko
zasnovanje (Entwerfen). Takoj ko se v besedilu pokaže prvi smisel, si osnuje smisel celote. Prvi smisel pa se
spet pokaže le zato, ker besedilo beremo z določenimi pričakovanjem določenega smisla. Razumevanje tega,
kar je tu, je v razdeljevanju takega predzasnutka (Vorentwurf), ki ga nenehno obnavljamo s tem, kar se
razkriva pri nadaljnjem prodiranju v smisel«.
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Diltheyevih teoretičnih postavk je izhajal tudi njegov učenec Eduard Spranger (18821963), eden najizrazitejših predstavnikov duhoslovne oz. kulturne pedagogike

18

(König/Zedler, 1998, str. 100), ki ga lahko, predvsem na podlagi njegovega dela
Lebensformen (Življenjske forme), označimo tudi kot predstavnika strukturne psihologije.
V omenjenem delu navaja Spranger šest idealnih tipov ljudi glede na šest vej znanosti:
teoretski, estetski, religijski, ekonomski, socialni in politični tip človeka. V vsakem
zgodovinskem obdobju pa so, glede na njegovo specifiko, določeni tipi ljudi prevladujoči
(Trstenjak, 1996, str. 353).
To tipologijo je prevzel in podrobno analiziral predvsem Čibej v svojem prispevku O virih
duhovnega in kulturnega življenja (1923). V njem označi strukturno psihologijo kot
»posebno vrsto psihologije, ki skuša priti življenju nekoliko bližje« (Čibej, 1923, str. 27),
Sprangerjeve »življenjske forme« pa kot »eden izmed najlepših in najtehtnejših poskusov
strukturne psihologije« (prav tam, str. 28).
V zvezi s Sprangerjem Trstenjak (1996, str. 353) ugotavlja, da »pri nas podobno
razmišljata Karel Ozvald (1873-1946) in Stanko Gogala (1901-1987), ki pa je Vebrov
učenec«. Ozvald v delu Prirodoslovna in duhoslovna smer psihologije s psihološkega
vidika (1934) označi Sprangerja kot tistega, »ki je največ storil za duhoslovno psihologijo«
(Ozvald, 1934, str. 60). V omenjenem delu, v poglavju Oblike ali sistemi kulturnega
življenja, v zvezi s Sprangerjem zapiše (prav tam, str. 45): »Šesterico shematskih oblik, v
katerih se odigrava konkretno življenje duha lahko bi rekli 'od vekomaj' in ki imajo vsaka
'svoj' posebni etos, je fino izklesal E. Spranger v svoji danes sloviti knjigi 'Lebensformen'«.
V nadaljevanju povzame Sprangerjevo klasifikacijo šestih tipov ljudi (prav tam, str. 45-48).
Ozvald že v svoji sedem let mlajši Kulturni pedagogiki (1927) pogosto navaja
Sprangerjeva dela. Tako npr. v Kulturoslovnem delu svoje pedagogike citira Sprangerjevo
18

Ob Sprangerju je izrazit predstavnik duhoslovne oz. kulturne pedagogike še Herman Nohl (1879-1960), ki
je pri Diltheyu promoviral leta 1904. Še posebej pa je za duhoslovno oz. kulturno pedagogiko pomembna
generacija Nohlovih učencev: Wilhelm Flitner (1889-1991), Erich Weniger (1893-1961) in Theodor Litt
(1880-1962) (König/Zedler, 1998, str. 100-101). Sicer pa se bomo z glavnimi predstavniki in temeljnimi
značilnostmi te pedagoške smeri podrobneje seznanili v poglavju 3.1.
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delo Kultur und Erziehung (Kultura in izobraževanje) iz leta 1919 (Ozvald, 2000, str. 85),
ko obravnava »proces včlovečenja«, priporoča za »dopolnitev in poglobitev« drugo izdajo
Kultur und Erziehung (1923), prav tako še delo Psychologie des Jugendalters (Psihologija
mladostništva) iz leta 1924 (prav tam, str. 102). V nadaljevanju omenja in obravnava
naslednja Sprangerjeva dela: Von der ewigen Renaissance (Od večne renesanse) (1923)
(prav tam, str. 106, 179-181), Lebensformen (prav tam, str. 120, 162, 164), Gegenwärtiger
Stand der Geisteswissenschaften und die Schule (Trenutno stanje duhoslovnih znanosti in
šola) (1922) (prav tam, str. 161), Hauptströmungen der Pädagogik vom Altertum bis zur
Gegenwart (Glavni pedagoški tokovi od antike do danes) (1923) (prav tam, str. 173), Die
Idee einer Hochshule für Frauen und die Frauenbildung (Ideja o visoki šoli za ženske in
žensko izobraževanje) (1916) (prav tam, str. 196), Begabung und Stadium (Nadarjenost in
faze) (1917) (prav tam, str. 189).
Zanimiva je Ozvaldova primerjava Sprangerjevih razmišljanj s Prešernovim sonetom Vrba.
V poglavju Milje - njegova moč in meje, se sklicuje na Sprangerjevo delo Kultur und
Erziehung (Kultura in izobraževanje), ko govori o »domotožju po pristni sreči iz
materinega sveta« (prav tam, str. 83-84). Ocenjuje (prav tam, str. 84), da »klasično
razodeva to sociološko zakonitost Prešernov sonet«.
Ko govori o »procesu individualizacije« in ugotavlja, da je »individualizacija mati
kulturnega življenja« (prav tam, str. 105-106), citira naslednje Sprangerjeve besede iz dela
Von der ewigen Renaissance (Od večne renesanse) (1923): »Šele tam, kjer se je
posameznik iz sna tradicije in ljudske vkupnosti odcepil ter postal osebno bitje s svojim
notranjim življenjem, se razvije velika kultura na vse strani« (prav tam). Sicer pa se bomo
z nekaterimi njegovimi sklicevanji na Sprangerja srečali v tretjem poglavju, ko bomo
podrobneje analizirali nekatere vidike Ozvaldovega pedagoškega koncepta.

Na tem mestu je za razumevanje osrednjega problema razprave smiselno opozoriti, v
kakšni relaciji sta hermenevtika in strukturna psihologija s fenomenologijo in filozofsko
antropologijo. Kot smo že omenili, lahko Husserlovo fenomenologijo, ki je bila osrednjega
pomena za razvoj filozofske antropologije, podobno kot Diltheyevo hermenevtiko, ki je
vplivala na razvoj Sprangerjeve strukturne psihologije (König/Zedler, 1998, str. 100),
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postavimo v okvir duhoslovnih znanosti. Čeprav Husserl in Dilthey zavračata
pozitivistično metodologijo, smo omenili, da se njuni pogledi v metodološkem pomenu
izključujejo, saj Husserlova fenomenologija zavrača kakršnokoli zgodovinsko pogojenost
raziskovanja, ki je za hermenevtiko bistvena. Kakor navaja Husserlova študentka H.
Arendt (2005, str. 15), je Husserl moderno filozofijo »osvobodil spon historicizma«: »S
Husserlom je glavna tema filozofije spet postal človek sam, ne pa zgodovinski, naravni,
biološki ali psihološki tok, v katerega je zapleten« (prav tam, str. 16). Ena izmed bistvenih
razlik med hermenevtičnim in fenomenološkim pristopom je tudi ta, da se fenomenologija
v metodološkem pomenu sklicuje tudi na intuicijo19 (prim. Husserl, 1997, str. 32), medtem
ko temelji metoda hermenevtičnega kroga na razumevanju in razlaganju (gr. hermeneuein:
razlagati). Sicer bomo na razlike med hermenevtiko in fenomenologijo pozorni tudi v
nadaljevanju, ko bomo podrobneje analizirali pedagoške koncepte duhoslovnih oz.
kulturnih pedagogov. Kot rečeno, umeščamo tako hermenevtiko kot fenomenologijo v
duhoslovno paradigmo.
Čeprav manj izrazito kot hermenevtika in strukturna psihologija, je svoj pečat v slovenski
antropološki in pedagoški misli takratnega časa pustil tudi eksistencializem, ki se je
razmahnil predvsem po prvi svetovni vojni. Čeprav se eksistencialisti med seboj močno
razlikujejo in je težko najti skupne poteze, ki bi bile značilne za vse mislece te smeri, jim je
skupno to, da postavljajo v ospredje antropološka in etična vprašanja (Trstenjak, 1996, str.
389).
Nemška filozofinja Hannah Arendt v svojem delu Kaj je filozofija eksistence (1948), o
začetkih eksistencialne filozofije zapiše: »Moderna filozofija eksistence se začenja s
Kierkegaardom. Nobenega filozofa eksistence ni, pri katerem ne bi bil viden njegov vpliv.
Kot vemo, izhaja Kierkegaard iz kritike Hegla. Heglovemu sistemu, ki je predpostavljal, da
lahko dojame in pojasni 'celoto', je zoperstavil 'posameznika', individualnega človeka, za
katerega v celoti, ki jo obvladuje svetovni duh, ni ostalo ne prostora ne smisla« (Arendt,
2005, str. 31).

19

Kot bomo videli v nadaljevanju, pojmuje Husserl metodo bistvogledja tudi kot »zrenje« oz. »intuicijo«
(Husserl, 1997, str. 32),

28

Po H. Arendt (prav tam, str. 53) je za sodobno filozofijo eksistence najznačilnejše delo
Karla Jaspersa 20 (1883-1969) Psychologie der Weltanschauungen (Psihologija svetovnih
nazorov) iz leta 1919. V njem je »prikazal in relativiral vse filozofske sisteme kot
mitologizirajoče strukture, ki se človek vanje zateka po zaščito pred dejanskimi vprašanji
svoje eksistence« (prav tam). Izhajajoč iz »mejnih situacij«, si je Jaspers prizadeval
zasnovati novi tip filozofiranja, pri čemer se je skliceval predvsem na Kierkegaarda in
Nietzscheja (prav tam).
»Mejna situacija« je eden ključnih pojmov Jaspersovega eksistencializma21. Jaspers govori
o smrti, krivdi, usodi in naključju kot »mejnih situacijah«, ki človeka ženejo k filozofiranju
(prav tam, str. 19). V vseh teh izkušnjah po Jaspersu človek spoznava, da realnosti ni
mogoče ubežati ali jo zvesti na mišljenje. V njih ugotavlja, »da je odvisen - ne od česarkoli
posamičnega in niti od svoje splošne zamejenosti, ampak od dejstva, da je« (prav tam).
V »mejnih situacijah« človek »izkuša omejitve, ki neposredno določajo pogoje njegove
svobode in utemeljujejo njegova dejanja. Skoznje lahko 'osvetli' svojo eksistenco in
opredeli, česa je zmožen in česa ne. Tako lahko preide iz 'biti' zgolj 'rezultat' v 'eksistenco'
- kar je pri Jaspersu le druga beseda za človeško bit v izrecnem smislu« (prav tam, str. 62).
Vendar eksistenca po Jaspersu »sama po svojem bistvu ni nikdar izolirana«, ampak
»obstaja le v komunikaciji in zavesti o drugih eksistencah« (prav tam, str. 63).

V tem kontekstu se Jaspersov eksistencializem javlja tudi pri Ozvaldu. Ta se v svoji
Kulturni pedagogiki sklicuje na Jaspersa v poglavju Milje - njegova moč in meje, kjer citira
naslednje besede iz njegovega dela Allgemeine Psychopathologie (Obča psihopatologija)
iz leta 1920: »Tesni odnošaj med živim bitjem pa njegovim miljejem je tisti neusahljivi
studenec, ki neprestano napaja reko našega življenja; iz te medsebojnosti se rode skoro vse
naše misli, naša dejanja in nehanja, naše trpljenje, naša usoda« (Jaspers, 1920, cit. po
Ozvald, 2000, str. 77). Na omenjeno Jaspersovo delo se Ozvald večkrat opre skozi celotno
20

V različnih literaturah je Jaspers označen kot predstavnik krščanskega ali religioznega eksistencializma, za
razliko od ateističnega eksistencializma, katerega najznačilnejši predstavnik je J. P. Sartre (Trstenjak, 1996,
str. 396).
21

Zanimivo bi bilo raziskati vpliv »mejne situacije« na Gogalov koncept doživetja in na koncept vrhunske
izkušnje, ki ga je podal Maslow. Ta vpliv bomo v nadaljevanju zgolj nakazali.
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Kulturno pedagogiko. V poglavju Naravno pa kritično (premišljeno) gledanje sveta in
življenja, bralcu za »dopolnitev in poglobitev« priporoča že omenjeno temeljno Jaspersovo
delo Psychologie der Weltanschauungen (Psihologija svetovnih nazorov).
Na Jaspersovo delo Allgemeine Psychopathologie (Obča psihopatologija) se sklicuje tudi
Čibej v prispevkih Problem slovenske izobrazbe (Čibej, 1927, str. 36) in O virih duhovnega
in kulturnega življenja (Čibej, 1923, str. 57). Kasneje je bil pod močnim vplivom Jaspersa
predvsem Anton Trstenjak, na katerega je Jaspers vplival s svojim pojmovanjem človeka
kot mejnega in metafizičnega bitja (Hlebš, 1999).

Ob Jaspersu zasledimo med takratnimi evropskimi misleci, ki so vplivali na slovenske
avtorje, posebej izrazit vpliv eksistencialističnega načina mišljenja pri Romanu
Guardiniju22 (Trstenjak, 1996, str. 172). Ta je vplival zlasti na fenomenološko usmerjene
mislece, še posebej na Schelerja, ki predstavlja Trstenjaku (prav tam) »nekako vmesno
stopnjo med fenomenologijo in eksistencialno filozofijo«.
Glede na prepletenost različnih miselnih tokov, ki so v središče svojega zanimanja
postavila človeka, prištevamo Guardinija tudi med personalistično usmerjene mislece. Kot
tak je imel pomembno vlogo pri oblikovanju slovenske humanistične misli v 30. letih
prejšnjega stoletja, saj je bistveno zaznamoval začetke Križarskega gibanja (KovačičPeršin, 1998, str. 420). Gre za gibanje slovenske katoliške mladine, ki sta mu pripadala tudi
Čibej in Gogala. Križarsko gibanje velja za začetnika personalistične orientacije pri nas
(prav tam).
Križarstvo se je kot mladinsko katoliško gibanje pojavilo v začetku dvajsetih let 20.
stoletja in je z večjo ali manjšo intenzivnostjo zajelo čas do druge svetovne vojne. Ime je
dobilo po mesečniku Križ na gori (1924/25–1926/27), ki se je nadaljeval v reviji Križ
(1928–1930). Idejni voditelj križarjev je bil v Ljubljani Anton Vodnik, v Mariboru pa
Edvard Kocbek, ki je po svojem prihodu v Ljubljano postal voditelj križarstva in ga
približal krščanskemu socializmu (prav tam).
22

Romano Guardini (1885-1968) se je rodil v Veroni, do vojne je bil profesor v Berlinu, od leta 1947 pa v
Münchnu. Bil je voditelj nemškega katoliškega gibanja med obema vojnama (Trstenjak, 1996, str. 407).
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Križarji so sami sebe pojmovali kot »gibanje za človeka« (Dvorak, 2001, str. 263). Za svoj
program so si postavili »celovito preobrazbo človeka in družbe, in sicer iz radikalno novih
duhovnih izhodišč, kakor jih je zagovarjal tedanji katolicizem« (Vodnik, 1989, str. 9).
Želeli so »sprožiti proces duhovne poglobitve slovenskega katolicizma. Z osebnostnim
doživljanjem so želeli napolniti stare dogmatične in življenjske forme slovenske vernosti«
(Pirc, 1986, str. 275).
Nezadovoljstvo z vrsto družbenih pojavov je križarstvo kazalo s svojo idejno,
publicistično, umetnostno in organizacijsko dejavnostjo. Uveljavljali in zbirali so se okrog
revij Socialna misel (1922–1927) ter ob že omenjenima Križu na gori (1924–1927) in
Križu (1928–1930). Kasneje so bila njihova glasila Dom in svet, Beseda o sodobnih
vprašanjih (1932–1935) ter delno tudi svetovnonazorsko širše zasnovana Sodobnost. Leta
1938 križarji skupaj s krščanskimi socialisti ustanovijo revijo Dejanje (Pirc, 1986, str.
282).
Kot smo že omenili, sta v krog križarjev spadala tudi Gogala in Čibej. Slednji je bil celo
avtor prvega članka v reviji Križ na gori (1924/25, št. 1), ki je nosil naslov Naša duša in
njena pot do novega verskega življenja (Čibej, 1924/25, str. 1-8). Gogala je bil po Prunku
(1977, str. 259) eden izmed najpomembnejših križarskih organizatorjev ter publicistov.
Etbin Bojc (1970, str. 212) ga umešča med predstavnike etično vzgojne in filozofske smeri
v križarskem gibanju in ga označi za psihološko in pedagoško usmerjeno osebnost znotraj
križarstva (prav tam, str. 210).
Ker je križarstvo »versko poglobitveno gibanje v duhu krščanskega personalizma« (Grmič,
1991, str. 214), si v nadaljevanju oglejmo temeljne poteze personalizma kot teoretske
podlage križarskega gibanja.
Za personalizem 23 je značilno, da je predvsem posebna filozofska orientacija in ne
zaokrožen filozofski sistem. V njem zasledimo povečano zanimanje za človeško osebo in

23

Pojem personalizem izhaja iz besede persona (oseba). Po svojem jezikovnem izvoru ta pojem vse do danes
ni bil povsem razložen. Gotovo je samo to, da je latinska beseda »persona« nekoč pomenila gledališko
masko. Mnenja se razhajajo ob vprašanju izvora te besede. Večina etimologov se danes nagiba k stališču, da
jo je možno izpeljati iz etruščanske besede »persu«, ki pomeni masko in vlogo (Ogrin, 1997, str. 2).
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definiranje njenega položaja v svetu. Je »reakcija na specifično ogroženost človekovega
bistva«: »To ni brezčasen filozofski sistem, ampak samoohranitvena angažiranost človeške
misli in dejanja, ki se razteza čez polje vseh antropoloških disciplin« (Ramovš, 1998, str.
433).
Ker je temeljni premislek sodobnega personalizma usmerjen k vprašanju Kako bivati
človečnost?, je etika osrednja filozofska disciplina tega mišljenja. Zato tudi postavlja
personalizem v središče svojega obzorja osebo kot nosilko etosa (Kovačič-Peršin, 1998,
418). Samo v naglašanju osebe kot nosilke etosa je mogoče najti skupni imenovalec sicer
filozofsko različnih usmeritev posameznih personalistov. Tudi slovenski personalizem je
ostal zvest svoji osnovni usmeritvi, da je kot angažirano mišljenje postavljal osebo in
njegov etos za temeljni kriterij vseh idejnih, političnih, kulturnih in duhovnih vprašanj. Za
slovenski personalizem je značilno, »da ostaja v obnebju krščanske percepcije osebe in s
tem temeljnih krščanskih etičnih načel« (prav tam).
Omenili smo že, da je razvoj križarskega gibanja, ki velja za začetnika personalistične
orientacije pri nas, pomembno zaznamoval personalist Romano Guardini. Pod močnim
vplivom njegovih idej sta bila Anton Trstenjak in Edvard Kocbek, s katerima je
personalizem tudi prodrl v Slovenijo. Oba sta bila pripadnika Križarjev. Njuni sopotniki v
tem krogu so bili, ob že omenjenima Gogalu in Čibeju, še Jakob Šolar, Tone in France
Vodnik, Tomaž Furlan, Pino Mlakar idr. (Ramovš, 1998, str. 432). Trstenjak je nadaljeval
personalizem svojega učitelja Guardinija in ga kasneje apliciral na antropologijo in
psihologijo, Kocbek in njegov krog pa se je kasneje orientiral na družbeno angažirano
misel francoskih personalistov (Emmanuel Mounier, Jacques Maritain idr.). Ideje
francoskih personalistov prepoznamo tudi pri Gogali (Šmidhofer, 2011).
Ko raziskujemo vpliv personalizma na misel posameznega avtorja, se srečamo s specifično
zadrego, na katero ne naletimo pri analiziranju ostalih miselnih tokov. Težavo predstavlja
že ugotovitev, da personalizem ni čvrst filozofski sistem, ampak se razteza čez polje vseh
antropoloških disciplin. Tako npr. zasledimo pri Guardiniju preplet eksistencialne in
personalistične misli, pri Schelerju pa spoj fenomenologije in personalizma, kar kasneje
aplicira na področje filozofske antropologije. Pri Gogali gre, kot bomo videli v
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nadaljevanju, za izrazit spoj njegovih personalističnih razmišljanj s fenomenologijo v
okvirih Vebrove predmetne teorije. Kot bomo pokazali, lahko tudi Ozvalda in Čibeja
postavimo v krog personalistov.
Ob prepletenosti personalizma z ostalimi miselnimi tokovi predstavlja največjo težavo pri
raziskovanju personalističnega opusa etična zahteva personalistov, da ne navajajo virov
svojega razmišljanja, ampak »uporabljajo samo tiste filozofske in strokovne pojme, v
katerih se tudi sami osebno prepoznajo« (Kovač, 2000, str. 109). Vendar po Kovaču (prav
tam) odsotnosti navedb ne smemo razumeti kot »znanstveno nedoslednost«, ampak jim
pomeni »lastna analiza pojmov višjo intelektualno zahtevnost«, »sklicevanje na avtoriteto
pa najšibkejšo možno argumentacijo« (prav tam, str. 114). Kljub temu bomo v drugem delu
disertacije pokazali, da nas analiza besedil slovenskih pedagogov pripelje do ugotovitve,
da so upoštevali izsledke personalizma.
Vzporedno s križarskim gibanjem, s katerim so ideje personalizma prodrle na Slovensko,
je za kontekst razprave smiselno opozoriti tudi na krščanskosocialistično gibanje. S
slednjim so se križarji povezali po letu 1930 (Juhant, 1997, str. 31).
Krščanskosocialistično gibanje na Slovenskem se je razvilo po prvi svetovni vojni iz
krščanskosocialnega delavskega gibanja, ki je imelo že dolgo zgodovino24 (Prunk, 1977,
str. 8). Krščanski socialisti niso bili nikoli organizirani v samostojno politično stranko in
tudi njihovo gibanje ni bilo popolnoma enotno (prav tam, str. 7): »Nekatere intelektualne
oziroma študentovske skupine, ki jih prištevamo k temu gibanju, se same niso imenovale
krščanski socialisti, oziroma so imele do socializma svoj modificiran odnos. Križarji npr.
in še nekatere druge intelektualne skupine, ki so se ukvarjale predvsem z duhovno sfero
človeškega življenja /…/. Socializem je bil zanje nekaj sekundarnega – bil jim je družba,
za katero so bili prepričani, da bo najbolj omogočila uresničitev njihovega ideala« (prav
tam, str. 8).

24

Krščanskosocialno delavsko organizacijo Slovensko katoliško delavsko društvo je leta 1894 ustanovil dr.
Janez Evangelist Krek v sklopu svoje krščanskosocialne organizacije. Leta 1897 je bila ustanovljena
Slovenska krščanskosocialna zveza kot nepolitična delavska izobraževalna organizacija (pozneje je postala
splošna katoliška prosvetna organizacija). Po vojni je krščanskosocialno delavstvo postalo zelo dejavno in
radikalno v svojih pogledih, iz katerih se je začel razvijati krščanski socializem (Prunk, 1977, str. 8-9).
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Tudi Kovačič-Peršin (1998, str. 421) ugotavlja, da je bila za križarsko gibanje značilna
izrazita krščansko socialistična orientacija. Slednje je tudi razlog, »da obe katoliški skupini
pogosto enačijo« (Juhant, 1997, str. 31).
Krščanski socialisti in križarji so imeli drugačen pogled na reševanje socialnih vprašanj
kakor tradicionalna Katoliška cerkev. Do končnega razhoda med njimi (med krščanskimi
socialisti in križarji na eni ter Katoliško cerkvijo na drugi strani) je prišlo leta 1937. Povod
za to je bil Kocbekov članek Premišljevanje o Španiji, objavljen v Domu in svetu. V njem
se Kocbek v marsičem ni strinjal z uradno katoliško interpretacijo španske državljanske
vojne, prav tako je pokazal, da so komunisti okrepili svoj vpliv v krščanskih vrstah (Pirc,
1986, str. 257).
Z odhodom križarjev od Doma in sveta in ustanovitvijo lastne revije Dejanje (1938) se
križarji skupaj s krščanskimi socialisti še bolj približajo komunizmu. Po okupaciji leta
1941 postanejo ena izmed ustanovitvenih skupin OF, ki pod vodstvom komunistične
partije izvede narodnoosvobodilno vojno in socialistično revolucijo (prav tam, str. 271).

Ko je Kocbek zaradi spora z uradno Cerkvijo ustanovil svojo revijo Dejanje, je
somišljenike dobil v društvu Zarja (prav tam, str. 206). Križarji in krščanski socialisti so
postajali zmerom bolj nekakšna »katoliška alternativa« in v tem oziru so prireditve
krščanskosocialnega in akademsko križarskega gibanja (Zarja) dobivale »alternativni
politični izraz – levičarsko krščanstvo25« (Juhant, 2002, str. 219).
Po oceni Krefta (1964, str. 5) in Grmiča (1991, str. 216) so se križarji in krščanski socialisti
zmeraj bolj zbliževali z marksisti. Tudi po besedah Dvoraka (2001, str. 263) so križarji in
marksisti »/…/ stali v bistvu na istih družbenih in družbenoidejnih pozicijah«. Kljub temu,
da so krščanski socialisti in križarji prevzeli socialno-politično dimenzijo socialističnih
gibanj, pa niso prevzeli njegove svetovnonazorske (ateistične) opredelitve.
25

Prva alternativna shoda napredne katoliške mladine sta bila shoda, ki ju je akademski klub Zarja
organiziral v Bohinju leta 1937 in 1939 (shode prepoznamo pod pojmom »bohinjski teden«). Posebno
pomemben je drugi shod, ki se je odvijal v poletnih mesecih leta 1939. Aktivni udeleženec tega shoda je bil
tudi Gogala s prispevkom Vzgoja k svobodi, v katereme pridejo do izraza njegovi personalistični nazori
(Šmidhofer, 2011).
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Slednje je še posebej razvidno iz Gogalovega prispevka Krščanstvo in marksizem
(1931/1932), ki ga bomo analizirali v drugem delu razprave. Videli bomo, da se njegovo
pojmovanje človeka in koncept vzgoje izključuje z izsledki marksizma, ki ne upošteva
duhovne razsežnosti človekovega bivanja.
Do marksizma je imel zadržke tudi Ozvald. Menda je bil Ozvald »med vsemi
univerzitetnimi profesorji v Ljubljani edini, ki je od profesorskega zbora zahteval, da se iz
Univerzitetne knjižnice izločijo vsa marksistična dela« (Autor, 1988, str. 39). Ker je
marksizem pomembno zaznamoval predvsem slovensko povojno pedagoško misel (znotraj
socialnokritične paradigme), si v nadaljevanju oglejmo njegove temeljne poteze.
Kakor navaja Jerman (1987, str. 138), se je marksizem pri nas začel uveljavljati po dveh
poteh: s prevodi nekaterih klasičnih marksističnih del in s publicističnim delom
posameznih predstavnikov slovenske socialne demokracije (gre za spise Etbina in Antona
Kristana ter za prevajalsko delo Milana Jakliča, ki je leta 1908 prevedel Komunistični
manifest) (prav tam). V zvezi z razvojem marksizma na Slovenskem je povezanih precej
imen, ki pa niso relevantna za kontekst razprave. Omenimo le imena, kot so Bogo Teply,
Ivo Brnčič, Jože Srebrnič, Dušan Kermauner in Ivo Grohar, ki so znani tudi po svojih
polemikah z Vebrovo filozofsko šolo in z Ušeničnikovim tomizmom (prav tam).
Po Kerševanu (2011, str. 300) je dobila »teorija socializma (in komunizma) 26 svojo
najvplivnejšo formulacijo v marksizmu«. Kakor navaja (prav tam, str. 299), se je
»socializem kot teorija oblikoval v 19. stoletju v najrazvitejših deželah takratnega
kapitalističnega sveta« in se je »v svojih začetnih vizijah in vrednotah opiral tudi na
krščanske vire«. Vendar je Marx »nasprotoval navezovanju socializma na /religiozne/
krščanske kategorije«: »Marxov in Engelsov 'znanstveni' socializem naj bi pomenil teorijo
nujnega in 'naravnega' razvoja nove družbe iz protislovij kapitalističnega sistema« (prav
26

Kerešvan (2011, str. 299) takole razloži pojma socializem in komunizem: »V osnovi izraza socializem je
latinska beseda socius (družaben, družben, tovariški). Enako kot izraz komunizem (od latinskega communisskupen) se uveljavi v prvi polovici 19. stoletja kot oznaka za tiste kritike obstoječih razmer, ki so nasproti
nepravični neenakosti zahtevale in obljubljale (večjo) pravičnost in enakost tudi z odpravo ali vsaj
prerazdelitvijo in omejitvijo privatne lastnine in z njo povezanega egoizma nasproti drugim ljudem in
skupnosti. Socializem naj bi pri tem pomenil manj radikalne kritike in predloge, razširjene v bolj
izobraževalnih okoljih, medtem ko naj bi bolj radikalni in grobi komunizem bil bolj stvar delavskih okolij«.
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tam).

Z nastankom marksizma je filozofija dobila novo vlogo in pomen, ki ga je Marx opredelil
leta 1845 z naslednjim stavkom: »Filozofi so svet samo različno interpretirali; gre pa za to,
da ga spremenimo« (Marx, 1979, str. 362). Marx je zahteval, naj filozofija ne ostane zgolj
čista teorija, ampak naj se neposredno poveže s socialno in politično dejavnostjo, s čemer
je marksistična filozofija postala idejna podlaga modernega socialističnega gibanja. Zato se
tudi Marxovo pojmovanje človeka razlikuje od vseh prejšnjih filozofskih razlag, saj je
izhajal iz prepričanja, da je bistvo človeka delo (Marx, 1979). V tem pomenu Gogala
(1931/1932, str. 261) navaja, da vidi marksizem »vrednost človeka le v njegovem delu in
njegovi gospodarski porabnosti«. Kakor ugotavlja Kerševan (2011, str. 46), »je doživela
marksistična teorija o človeku kot bitju prakse največjo afirmacijo prav v jugoslovanski
filozofiji«.
Kot že rečeno, se je v slovenski pedagogiki marksistična orientacija uveljavila predvsem
znotraj socialnokritične pedagoške paradigme po drugi svetovni vojni. S tem se je
slovenska povojna pedagogika močno oddaljila od orientacije obravnavanih pedagogov, ki
so pedagogiko povezovali predvsem z duhovnostjo in kulturnostjo in se naslanjali na
miselne tokove, ki izhajajo iz bistveno drugačnih teoretskih izhodišč kot marksizem.
Vendar se strinjamo s Kerševanom (prav tam, str. 240), da je »zanikanje ali vsaj
podcenjevanje osebe in njenih pravic marsikdaj bilo in je še sedaj spremljajoči pojav
'marksistične' (in še kakšne druge) prakse, nikdar pa središče marksistične koncepcije«:
»To lahko zapišemo tudi, če priznamo, da je marksistična teorija imela in ima težave s
koncepcijo osebe in njene svobode. Ne da bi se zadrževali pri posameznih usmeritvah v
marksizmu, lahko mirno rečemo, da nobena ni imela in nima ateizma in zanikanja
osebnosti v svojem središču. Ateizem je bil lahko bolj ali manj pomembno teoretsko ali
praktično sredstvo, predpostavka, posledica, v nobenem primeru pa ne središče
marksistične koncepcije« (prav tam).

Kot smo nakazali, zasledimo pri slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih pedagogih odtenke
vseh orisanih miselnih tokov. V nadaljevanju se bomo osredotočili predvsem na filozofsko
antropologijo in fenomenologijo. Najprej bomo orisali zgodovinski razvoj filozofske
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antropologije in pokazali, kako se je razvijala od Kanta preko Husserla do Schelerja.

2.2 Razvoj filozofske antropologije od Kanta preko Husserla do Schelerja

Antropologija (iz gr. anthropos: človek, logos: beseda, nauk) je znanost o človeku, ki
obsega dve skupini ved: naravoslovne in filozofske (Janžekovič, 1981, str. 18). Prva
obravnava človeka kot del žive narave, raziskuje njegov izvor in razvoj, opisuje delovanje
njegovega telesa. Druga, ki nas v kontekstu razprave najbolj zanima, se sprašuje, kaj je
smisel in naloga človekovega življenja, kakšen naj bo njegov odnos do narave, do
sočloveka, do Boga (prav tam).
Končni cilj filozofske antropologije je »refleksija strukturnih temeljev, metodičnih
predpostavk in transcedentalnih pogojev možnosti človekove biti« (Ošlaj, 2002, str. 163).
Zelo splošno je mogoče reči, da je glavna tema filozofske antropologije (za razliko od
parcialnih antropoloških disciplin, kot so socialna antropologija, kulturna antropologija,
pedagoška antropologija) »človek kot tak in v celoti« (prav tam). V tem smislu jo je
mogoče razumeti tudi kot temeljno disciplino vseh parcialnih antropologij (prav tam).
Filozofska antropologija spada med najmlajše filozofske discipline. Zgodovina njenega
nastanka je v celoti novoveški fenomen. V njenem ožjem, disciplinarnem pomenu, pa jo je
mogoče »zvesti celo samo na 20. st.« (prav tam, str. 167). Vsekakor to ne pomeni, da
antična27 in srednjeveška filozofija ne premoreta teorij o človeku in o njegovem bistvu,
ampak implicira trditev, da so bile te teorije vselej nesamostojne oz. odvisni del
sistematično zasnovanih metafizičnih naukov: »Ker znotraj tradicionalnih metafizičnih
konceptov človek ni dojet kot samemu sebi največji problem, vse do začetka novega veka
ni prišlo do formulacije pojma 'antropologija' in posledično do nastanka filozofske
antropologije« (prav tam, str. 167-168).

27

Omenimo le znano Protagorovo misel, da je človek merilo vseh stvari (gr. homo mensura).
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Četudi Aristotel (384-322 pr. n. št.) še ni poznal vede s tem imenom (antropologija), je to
besedo skoval 28 , njegovo pojmovanje človeka pa je močno zaznamovalo nadaljnje
filozofsko razglabljanje o njem. V svojem delu O duši (Peri psyhes) obravnava vsa
temeljna vprašanja človeka in prevzema Platonovo delitev duše na rastlinsko, živalsko in
človeško. Pomembna je tudi njegova opredelitev človeka na podlagi nauka o štirih
temeljnih načelih, ko z načelom lika opredeli dušo in z načelom tvari telo (Juhant, 2003,
str. 35). Takšno pojmovanje človeka so prevzeli visoki sholastiki (Tomaž Akvinski) in se je
ohranilo do 20. stoletja v racionalni psihologiji. Ta je do Christiana Wolfa29 (1679-1754)
veljala za filozofsko vedo o človeku, različno od empirične psihologije, ki izkustveno
preučuje človekove duševne pojave in se je posebej razvila z Wilhelmom Wundtom (18321920). Po Juhantu (prav tam, str. 36) je takšen razvoj izkustvenega proučevanja človeka
vplival tudi na antropologijo kot celostno vedo o človeku, in sicer tako, »da je pri
preučevanju in določanju celostne podobe človeka pojem 'racionalna psihologija' vedno
bolj nadomeščal pojem 'filozofska antropologija'«.
Če se vrnemo k iskanju izvorov antropologije kot znanosti, potem se moramo ustaviti v 16.
stoletju. Od takrat naprej je namreč antropologija označena kot znanost o človeški naravi
(prav tam). V naslovu kakšne knjige se pojem antropologija prvič pojavi leta 1501 v delu
Magnusa Hundta: Anthropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus. Sledi ji
delo Otta Cassmanna iz leta 1594: Psychologia anthropologica sive animae humanae
doctrina (Ošlaj, 2002, str. 168).
S tem je nakazan začetek novega veka, v središču katerega ne stoji več Bog, ampak človek.
Če je bil srednji vek teocentrično usmerjen, je novi vek s tem, ko postavlja v središče
svojega zanimanja človeka, antropocentričen. Osrednji položaj človeka kot spoznavajočega
subjekta najde svoj prečiščen izraz v Descartosovem (1596-1650) cogito ergo sum,
postopni odklon od Boga in obrat k naravi pa pri Spinozovi (1632-1677) opredelitvi
substance kot Deus sive Natura (Bog ali Narava) (prav tam; Stres, 1998, str. 36). Vendar
28

Aristotel imenuje antropologe ljudi, »ki prenašajo čenče« (gr. anthropologos: o človeku govoreč) (Juhant,
2003, str. 34).
29

Christian Wolff uveljavi razlikovanje med racionalno in empirično psihologijo ter izpelje dokončno
razdelitev metafizike, v kateri je racionalna psihologija (filozofska) veda o človeku kot duševnem bitju.
Drugače od nje eksperimentalna (izkustvena) psihologija preučuje človeka kot duševno bitje na podlagi
opazovanja (Juhant, 2003, str. 37).
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kot bomo videli v naslednjem poglavju, se zgodovina postopnega formiranja filozofske
antropologije kot samostojne filozofske discipline dejansko začenja šele s Kantom (17241804).

2.2.1 Kantova opredelitev antropologije kot krovne znanosti

Delo Immanuela Kanta, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (Antropologija v
pragmatičnem smislu) (1798), velja za prvo objavljeno filozofsko-antropološko delo
(Ošlaj, 2002, str. 168).
Kant je pokazal, da je vsa vprašanja filozofije mogoče zvesti na vprašanje Kaj je človek?
Svojo zamisel antropologije je predstavil v Logiki: »Če človek zares potrebuje katerokoli
znanost, potem tisto, ki uči, kako primerno utemeljiti mesto, ki pripada človeku v
stvarstvu, in iz katerega se lahko uči, kaj mora biti, da bo zares človek« (Kant, 1976, str.
34). In nadaljuje: »Področje filozofije v pomenu človeka kot državljana sveta lahko
utemeljimo na naslednjih vprašanjih: Kaj lahko vem?, Kaj naj storim?, Kaj smem upati?,
Kaj je človek? Na prvo vprašanje odgovarja metafizika, na drugo morala, na tretje religija
in na četrto antropologija. V bistvu pa bi vse to lahko šteli k antropologiji, ker se prva tri
vprašanja nanašajo na zadnje« (prav tam).
Ker torej po Kantu vsa vprašanja filozofije vodijo k vprašanju Kaj je človek?, imenuje
antropologijo krovna ali strešna znanost. Pojem »strešna« ali »krovna« znanost lahko
razumemo tudi kot temeljno, podložno, skratka znanost, ki daje podlago drugim
znanostim, predvsem pa filozofskim panogam. Kot krovna ali strešna znanost o človeku
izpostavlja filozofska antropologija celostno izkušnjo človeka in vsebuje tudi moralne
prvine. V svojem delu Anthropologie in pragmatischer Hinsicht Kant poudari, da prav
antropologija s preučevanjem temeljev človeka določa tudi moralne smernice za njegovo
delovanje, saj posega v samo bistvo človeka in ne ostaja zgolj pri njegovih zunanjih
lastnostih (Juhant, 2003, str. 38). Po Ošlaju (2002, str. 168) Kant v omenjenem delu nakaže
vlogo antropologije kot kritične teorije človekovega življenjskega sveta: »Ker
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tradicionalna šolska metafizika in matematična naravoslovna znanost človekovemu
življenjskemu svetu nista bili kos, je zato kot novi organon potrebna antropologija« (prav
tam).
Kant razdeli pojem antropologija na dva dela: na fiziološko in pragmatično (prav tam). S
tem po Ošlaju (prav tam) »tudi formalno zakoliči pretežno bipolarno tipologijo sleherne
bodoče filozofske antropologije«. Sam je ostro zavračal fiziološko antropologijo, ki stremi
k raziskovanju tega, kar naredi narava iz človeka (to je kasnejša biološko motivirana
filozofska antropologija). Namesto nje se je zavzemal za pragmatično antropologijo, ki
stremi za tem, kaj naredi človek kot svobodno delujoče bitje iz samega sebe (prihodnja
kulturološko in zgodovinsko motivirana filozofska antropologija) (prav tam).
Čeprav je Kant spoznal, da se stekajo vsa vprašanja filozofije v vprašanje Kaj je človek?,
pa »tega projekta ni izpeljal sistemsko« (Juhant, 2003, str. 25). Zato se antropologija kljub
tej njegovi zasnovi ni uveljavila v sistemu filozofije. Filozofsko utemeljitev antropologije
je spodbudila šele sodobna fenomenologija s Husserlom na čelu, ki je poskrbela za eno
najbolj kritičnih študij o človeku na začetku 20. stoletja (prav tam, str. 43).
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2.2.2 Husserlova fenomenologija

2.2.2.1 Zgodovinsko ozadje Husserlove fenomenologije
Kot smo že omenili, je razvoj filozofske antropologije močno pogojen s fenomenologijo
Edmunda Husserla. Husserlova učenka H. Arendt navaja (Arendt, 2005, str. 15), da so
Husserlove analize zavesti odločilno vplivale na Schelerja in njegovo filozofsko
antropologijo. Husserla zasledimo tudi v diskurzu slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih
pedagogov.
Če želimo ugotoviti, na kakšen način je vplival Husserl na obravnavane pedagoge, potem
se je v kontekstu razprave najprej smiselno ustaviti pri nekaterih zgodovinskih ozadjih
Husserlove misli.
Edmund Albrecht Husserl (1859-1938) se je rodil v judovski družini na Moravskem. V
Leipzigu in Berlinu je študiral fiziko, astronomijo in predvsem matematiko. V letih 18841886 je na dunajski univerzi poslušal Franza Brentana (Hribar, 1993, str. 205). Franz
Brentano (1838-1917) in njegov učitelj Bernhard Bolzano (1781-1848), ki sta predhodnika
Husserlove fenomenologije (Bartol, 1993, str. 334), sta za kontekst razprave pomembna
predvsem s tega vidika, ker je njuna misel močno vplivala tudi na Alexiusa Meinonga
(1853-1920), Husserlovega sošolca in Vebrovega profesorja v Gradcu. Veber navaja
(2000a, str. 125), da »tudi sam kot Meinongov učenec izhajam iz šole«, »ki je še danes
ohranila prvotni duh Bernarda Bolzana in Franza Brentana« in je »rodila« naslednje
mislece: »A. Meinong, E. Husserl, K. Stumpf, J. Rehmke, M. Scheler, N. Hartmann itd.«
(prav tam, str. 126). Veber govori o »Husserlovi struji naše skupne (Brentanove) filozofske
šole« (prav tam, str. 123).
V zvezi z Brentanom je za nadaljnji potek razprave smiselno opozoriti, da loči »opisno ali
deskriptivno psihologijo, ki vsebino zavesti opisuje, ureja in razlaga«, od »razvojne ali
genetične psihologije« (Trstenjak, 1996, str. 373). Opisno ali deskriptivno psihologijo sta
kasneje razvila »Meinong v predmetni teoriji in Husserl v fenomenologiji« (prav tam).
Veber, ki označi Meinonga za svojega »najboljšega znanstvenega očeta« (Veber, 1921, str.
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327), je po vrnitvi v Ljubljano (1919) začel razvijati svojo inačico predmetne teorije
(Žalec, 2011, str. 108): »Lahko rečemo, da se je v Ljubljani od 1920. leta naprej (ko je
začel Veber poučevati na ljubljanski univerzi) na vrhunski evropski ravni gojila, razvijala
in predavala fenomenologija v obliki predmetne teorije«. Po Trstenjaku (1996, str. 109)
prištevamo Meinongovo in Vebrovo predmetno teorijo k »fenomenologiji v širšem
smislu«. Jerman (1985, str. 218) jo označi kot »različico fenomenološke filozofske šole«.
Tudi Vebrov študent Stanko Gogala navaja (Gogala, 1929, str. 6), da je Vebrova predmetna
teorija »sorodna fenomenološki šoli Husserla«, medtem ko jo Kovač (2005, str. 114)
označi za »slovensko izpeljavo Husserlove fenomenološke šole«. Sicer pa bomo na
sovpadanja Husserlove fenomenologije in Vebrove predmetne teorije ter na njun vpliv na
slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagoge pozorni skozi celotno razpravo.
Če se vrnemo k Husserlu, omenimo, da je kot privatni docent začel poučevati v Halle, nato
je bil redno zaposlen v Göttingenu, Freiburgu in Breisgau. Ko so leta 1933 prišli na oblast
nacisti, so mu delali težave, čeprav je že pet let prej stopil v pokoj. Zato je njegovo zadnje
delo, Kriza evropskih znanosti in transcendentalna filozofija (Die Krisis der europäischen
Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie), izšlo leta 1936 v Beogradu.
Istega leta so ga črtali s seznama profesorjev, tri leta kasneje je umrl (Stres, 1998, str. 256).
Njegova glavna dela so: Logične raziskave (Logische Untersuchungen) (1900-1901),
Filozofija kot stroga znanost (Philosophie als strenge Wissenschaft) (1911), Ideje za čisto
fenomenologijo in fenomenološko filozofijo (Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie) (1913), Formalna in transcedentalna logika (Formale
und transzendentale Logik) (1929), Kartezijanske meditacije (Méditations cartésiennes)
(1931) ter že omenjena Kriza evropskih znanosti in transcedentalna filozofija (Die Krisis
der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie) (1936).
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2.2.2.2 Za kaj v Husserlovi fenomenologiji sploh gre?
Ko razmišljamo o tem, za kakšen vpliv naj bi šlo pri vplivu Husserlove fenomenologije na
obravnavane slovenske pedagoge, se kot potrebno pokaže najprej izhodišče, se pravi čim
bolj enotna ugotovitev, za kaj v Husserlovi fenomenologiji in konkretneje v fenomenološki
metodi gre. Pri tem se zastavlja množica vprašanj, ki jih navajamo spodaj (in seveda ostaja
več vprašanj kot pa odgovorov). Konkretneje: za naše potrebe je smiselna omejitev le na
tiste vidike Husserlove filozofije, ki so relevantni za naše okoliščine, se pravi na vprašanje
kaj fenomenologija po Husserlu je, za kaj gre pri fenomenološki metodi, specifičneje pa
vprašanje bistva (in pomena), dileme ali je predmet proučevanja doživljanje ali predmet.
Gre torej za vprašanje, kako je mogoče razumeti Husserlovo fenomenologijo in kako jo
razumejo posamezni pedagogi.
Težava pri takih predstavitvah oz. primerjavah oz. konkretneje proučevanju vpliva je, da bi
bralec pričakoval odgovore, za katere bi proučevalec potreboval avtorjev (Husserlov)
pristop kot enovit, razdelan in sistematičen. Tega pri Husserlu ne najdemo, saj je njegovo
meditiranje neorganizirano in ga vodi v različne smeri. Pojmi so ohlapni in tako ne
pripomorejo k enoznačnemu razumevanju, paragrafi ali poglavja kot celote pa so vir dokaj
različnih ali celo nasprotujoči si interpretacij. Husserlov opus torej ni enovit sistem, ampak
vedno vnovični poskusi reševanja posameznih zagat na podlagi pojmov, ki imajo v tekstih
različnih razvojnih obdobjih različen pomen. Težavo predstavlja tudi njegov jezik, ki je
tako logični, analitični kot tudi metaforični (npr. »med zavestjo in realnostjo zija resnično
brezno smisla« (Husserl, 1997, str. 162).
Dileme, ki se pojavljajo so, ali s fenomenološko metodo in z osredotočanjem na
doživljanje Husserl raziskuje oziroma odkriva samo zakonitosti doživljanja ali raziskuje
tudi predmet (pri tem je še ena dilema: bistvo ali pomen). Domnevamo da oboje, oziroma,
bi lahko rekli, da oboje, če ne bi bil Husserl tako skop s konkretnimi primeri (Moran, 2000,
str. 64). Zakaj je to pomembno? Če se kdo sklicuje na Husserlovo fenomenološko metodo,
se nam postavlja vprašanje, ali gre za samo Husserlovo metodo ali njeno aplikacijo na
specifično področje raziskovanja. Ali je Husserl izdelal metodo, ki bi bila neposredno
aplikabilna? Ali Husserl sam da enoznačen odgovor? Enoznačnega vsekakor ne, saj ga
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zanimajo predvsem zakonitosti samega spoznavnega procesa, ki se osredotoča na
doživljanje, na »strukturo zavesti«. Hkrati pa iz drugih virov zvemo, da je s svojimi
sodelavci opravljal fenomenološke empirične raziskave (prav tam, str. 63), vendar poročil
o tem nimamo na voljo. Za Owna so njegova dela »kabinetna fenomenologija« (Owen,
2007, str. 107), kjer sicer navaja primere, vendar so ti prvič zelo redki in drugič, kot
vsakdanji primeri služijo kot ilustracije teorije, ne demonstrirajo pa tega, kako aplikacija
teorije pripomore k nečemu novemu (kot primer navedimo znamenita primera lista papirja
v Idejah I, §35 ali cvetoče jablane §88, kjer z veliko radovednostjo čakamo na ugotovitve
njegovega proučevanja in kaj naj bi bilo pri tem novega, vendar tega ne najdemo, pač pa
ostanemo s kakšno zagonetno formulacijo).
Kaj pa interpreti? Tu so okoliščine še bolj kontroverzne. Najdemo tako tezo, da gre
Husserlu zgolj za »znanost bistvenih struktur čiste zavesti« (Nakhnikian, 1964, XVII), kot
tudi, da je v to vključen tudi predmet, ali pa da čista zavest korenini v življenjskem svetu
(Lebenswelt), ki ob teoretski dejavnosti omogoča tudi praktično, kar nakazujejo kasnejša
dela kot Kriza evropske znanosti in transcendentalna fenomenologija (1936).

Prvo, kar velja omeniti v zvezi s Husserlovo fenomenologijo, je njegovo poudarjanje v
Idejah I, da gre za novo znanost oziroma vedo, ki rabi drugačno terminologijo, da bi bila
bolj razvidno razlikovanje med to novo znanostjo in drugimi znanostmi. Zato tudi sicer
obširno v Idejah I obravnavani tradicionalni pojem bistva na različnih področjih želi
razlikovati od svojega pojma bistva v čisti fenomenologiji tako, da uporablja pojem eidos,
»namesto nemške besede 'Wesen' (bistvo, bitje), ki /.../ je povezana z nenevarnimi,
priložnostno pa vendarle neprijetnimi ekvivokacijami« (Husserl, 1997, str. 22). Hkrati s
tem pa Husserl dodaja za nas pomembno splošno načelo, da »temeljnih filozofskih pojmov
ne gre definicijsko fiksirati s trdnimi, na temelju neposredno dostopnih zrenj vsakokrat
določljivimi pojmi. /.../ V filozofiji ni mogoče definirati tako kot v matematiki« (prav tam).
S to ne-fiksiranostjo ali drugače povedano ohlapnostjo pojmov lahko (med drugim)
razumemo težave v razumevanju in velike razlike v interpretacijah. Slednje je pomembno
tudi za to, kako so Husserla razumeli naši pedagogi tridesetih let, saj je težava že v tem, na
kakšen način so ga spoznavali. In seveda, ne le naši pedagogi, pač pa vsi interpreti
Husserla, med katerimi lahko najdemo tudi pomembne razlike. Skratka, ker gre za novo
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znanost, ki bi rabila novo terminologijo, je uporaba obstoječe terminologije lahko težava
pri razumevanju.
Drugo, nič manj pomembno vprašanje: Če so opredelitve Husserlove fenomenologije
eidetska znanost, bistvoslovje, bistvogledje (Husserl, 1997, str. 19, 31), potem je bolj kot
poimenovanje za nas pomembno ključno vprašanje, za kaj pri pojmu bistva sploh gre, in še
bolj, na kaj se pojem bistva nanaša: na stvar oz. predmet ali na zavest. Pri tem ne gre brez
težav, saj niti uredniki Husserlovih Arhivov nimajo popolnega soglasja glede definicij
najbolj temeljnih pojmov (npr. naravnanost, redukcija, noema, itd.) (Owen, 2007, str. 2728). Zato nam preostane, da najprej pogledamo, kaj pravi sam Husserl in kaj najdemo v
interpretacijah Husserla.
Za kaj torej v Husserlovi fenomenologiji in posebej fenomenološki metodi sploh gre? Kaj
je fenomenologija? »Izraz ima več pomenov tako pri samem Husserlu kot tudi pri njegovih
učencih, pomenov, ki jih nikoli niso artikulirali z natančnostjo« (Ingarden, 1960, str. 60,
cit. po: Poli/Seibt, 1960, str. 339).
Se pravi, da je k vprašanju, kaj je temeljna ideja fenomenologije kot nove znanosti,
mogoče pristopiti na različne načine, ki so vsak zase lahko legitimni. Eden izmed njih je že
znana Descartesova ideja, kako je mogoče priti do objektivnosti na podlagi subjektivnosti,
kar je mogoče trditi tudi kot Husserlovo izvorno idejo, za katero pa lahko upravičeno
dvomimo, ali jo je za razliko od Logičnih raziskav (kjer naj bi šlo za to - glej Woodruff,
2007, str. 60) v kasnejšem obdobju še ohranil, oziroma, v kakšnem pomenu (glej tudi
Moran, 2000, str. 61).
Drugi vidik je ideja, kaj se zgodi, če to, kar je samoumevno za naravno zavest, zapremo v
oklepaj. Ne zanima nas torej sama predmetnost, njen obstoj in to, kar naj bi prišlo od nje,
ampak se preusmerimo zgolj na doživljanje in proučujemo predmetnost zgolj kot
doživljano oziroma kot fenomene ter tako iščemo zakonitosti oziroma strukturo
doživljanja. Tu Husserl vidi »neskončne možnosti« raziskovanja oziroma »mogočna
področja fenomenološkega raziskovanja« (Husserl, 1997, str. 236), ki se ji posveča tako
nastajajoča nova znanost.
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Pojdimo spet korak nazaj k Ideji fenomenologije. Omenjeni ideji najdemo že v Ideji
fenomenologije (Husserl, 1964) iz leta 1907, ki je za nas zanimiva zato, ker v tej fazi
Husserl operira s temeljnimi pojmi z manj »ohlapnosti«, ki še ohranjajo določeno mero
razumljivosti in preprostosti, za razliko od »navlake« v kasnejših delih, ki ovira
razumevanje.
V uvodnem »Miselnem toku predavanj« (gre za štiri pariška predavanja) Husserl govori o
težavah, ki jih vidi v spoznavnoteoretskih vprašanjih. Zato iz tega izraste ideja »teorije
spoznanja kot neke znanosti, ki rešuje težave /…/ in daje jasen, se pravi v sebi skladen uvid
v bistvo spoznanja in možnost njegovega učinka« (Husserl, 1964, str. 13). V prvem koraku
se sprašuje, ali je taka znanost mogoča. Nek začetek omogoča kartezijanski metodični
dvom. Cogitationes kot doživljanje so prva absolutna danost, ki je v njihovi imanentnosti za razliko od spoznanja objektivnih znanosti, ki je transcendentno. V težnji po gotovosti
spoznanja Husserl pride do ideje o spoznavni teoriji kot znanosti, ki bi dala v »sebi skladen
uvid v bistvo spoznanja«. Njeno metodo imenuje fenomenološko kot splošno teorijo
bistva, v katero se uvršča znanost o bistvu spoznanja (prav tam, str. 14). Kakšna naj bi torej
bila ta metoda? V tej fazi govori torej o metodi spoznavne teorije, kar pomeni, da ni
mogoče govoriti o fenomenološki metodi kot empirični metodi.
Kot rečeno, zaznamo dve ideji: omejitev na fenomene oziroma kogitacije kot nekaj
subjektivnega pa vendar imanentnega, kar naj bi bila pot v (absolutno) gotovost z
zapiranjem v oklepaj vsega transcendentnega. S tem že uvedemo pojem fenomenološke
metode, ki jo je v preprosti verziji mogoče zvesti na dva koraka: prvi je fenomenološka
analiza epoche z že omenjenim izključevanjem vsega transcendentnega, kar v težnji po
gotovosti vodi v drugi korak, ki je v izvedbi eidetske redukcije, ko pridemo do dojetja
percepcije kot univerzalne in ji omogočimo, da je dana čisti intuiciji (Nakhnikian, 1964,
XVII).
Kaj po tej predfenomenološki fazi prinašajo Ideje (Husserl, 1997) iz fenomenološke faze?
Predvsem gre za razvijanje temeljnih pojmov naprej in za artikulacijo same fenomenološke
metode. Pri tem sledi že zgoraj navedenemu stališču, da »temeljnih filozofskih pojmov ne
gre definicijsko fiksirati s trdnimi, na temelju neposredno dostopnih zrenj vsakokrat
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določljivimi pojmi« (Husserl, 1964, str. 22). Na podlagi slednjega lahko domnevamo, da je
Husserlova raba »ohlapnih« oziroma mnogoznačnih pojmov in formulacij zavestna, kar pa
pri interpretih prinaša tudi razlike v razumevanju, ki so včasih (kot bomo videli)
diametralno nasprotne.
Na samem začetku uvoda v Ideje I fenomenologijo sicer imenuje kot »znanost o 'pojavih'
(fenomenih)« (Husserl, 1997, str. 15), zanj je nova znanost in za razliko od drugih ved
poudari, da se »fenomenologija nanaša na vse te fenomene v popolnoma drugačni
naravnanosti, v kateri je modificiran tisti smisel fenomena, ki ga srečujemo v sicer dobro
znanih vedah« (prav tam) (primerjaj Sokolowski, 2007, str. 77). Kaj je zanj prva naloga
fenomenologije? »Razumeti te modifikacije, ali natančneje izpolnjevati fenomenološko
naravnanost, reflektirati njene lastnosti in dvigniti posebnosti naravne usmeritve v
znanstveno zavest« (Husserl, 1997, str. 15). Kaj naj bi pomenila ta »modifikacija
fenomenov«? Predvsem vidimo v tem formulacijo za prehod iz naravne naravnanosti na
fenomenološko naravnanost. Brez tega prehoda ni mogoče razumeti Husserlovega
razumevanja fenomenologije (zato je zanimivo pri interpretih slediti temu, ali upoštevajo
oziroma razumejo ta prehod).
To razlikovanje je neločljivo povezano s prvim korakom Husserlove fenomenološke
metode. Zato si lahko zastavimo tri vprašanja: Ali je mogoča uporaba Husserlove
fenomenološke metode brez prehoda iz naravne na fenomenološko naravnanost? Ali je
mogoča Husserlova fenomenologija brez fenomenološke redukcije? Ali je mogoča
Husserlova fenomenologija brez eidetske redukcije?
Kaj je predmet fenomenologije? Ukvarja se z »jazom in 'zavestjo', z vsemi doživljajskimi
načini, akti in njihovimi korelati« (prav tam, str. 17).

Iz celote gornjega bi lahko povzeli, da je Husserlov cilj najprej spoznavnoteoretski.
Raziskuje BOLJ spoznavnoteoretska vprašanja fenomenologije kot nove znanosti KOT pa
metodo, ki bi jo bilo mogoče neposredno uporabiti oz. aplicirati.

47

Fenomenološke metode kot metode za uporabo ne omenja posebej z natančnejšo
opredelitvijo kot tudi nima strnjenega sistematičnega prikaza te metode. Seveda pa so
celotne Ideje razvijanje in artikulacija fenomenološke metode in seveda pojmovnega
aparata, ki pri tem nastaja in razmislek o vseh zagatah, ki jih poskuša razreševati. Interpreti
so tisti, ki poskušajo tako ali drugače sistematizirati in shematizirati tako fenomenološko
metodo kot njene faze.

Ko v uvodu k Idejam I napoveduje, kako se bo lotil obravnave v prvi knjigi, izhaja iz
naravnega izhodišča in njegovih težav in nakaže rešitev:
»Potem bomo oblikovali metodo 'fenomenološke redukcije', v skladu s katero bomo
odstranili vse spoznanjske meje, ki sodijo k bistvu naravnega načina raziskovanja,
odpravili zanj značilna enostransko usmerjena gledišča, dokler ne bomo končno
dosegli svobodni horizont 'transcendentalno' očiščenih fenomenov, in s tem tudi
polje fenomenologije v našem posebnem smislu. /.../ V nasprotju s tem pa čiste ali
transcendentalne fenomenologije ne bomo utemeljevali kot znanost o dejstvih,
ampak kot znanost o bistvih (kot 'eidetsko' znanost) kot znanost, ki ugotavlja
izključno 'spoznavanje bistva' in nobenih 'dejstev'. Pripadajoča redukcija, ki vodi od
psiholoških fenomenov k čistim 'bistvom', oziroma v razsojevalnem mišljenju od
dejanske ('empirične') splošnosti do 'bistvene', je eidetska redukcija. /.../ Naša
fenomenologija naj torej ne bo bistvoslovje realnih, ampak transcendentalno
reduciranih fenomenov« (Husserl, 1997, str. 19).
Gre torej za bistvoslovje »transcendentalno reduciranih fenomenov« - dilema je le, kako to
razumeti. Ta Husserlov načrt je tisto, kar bi lahko bil oris njegove fenomenološke metode
(FM) in jo potem interpreti povzemajo na načine, ki se med seboj tudi razlikujejo glede
razumevanje posameznih pojmov in celotnega pristopa. Ena od težav pri tem je, kako
razumeti FM. Najpreprostejša interpretacija, ki sledi zgornjemu odlomku je že prej
omenjena teza, da ima FM dva koraka: fenomenološko redukcijo in eidetsko redukcijo. To
je najsplošnejša raven, ki za interpretacijo ni sporna in jo najdemo že v Husserlovi Ideji
fenomenologije, kot tudi v Idejah I (1997, str. 241). Artikulacija teh dveh redukcij, ki jim
Husserl posveti skoraj celotno delo Ideje, je zaradi nepreglednosti za bralca in interprete
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trd oreh. V množici interpretacij (Hammond et al., 1991; Ihde, 1986; Kolakowski, 2001;
Karlson, 2010; Moran, 2000; Owen, 2006, 2007; Sokolowski, 2000; Woodruff, 2007) je
smiselno izpostaviti kot dva pola Woodruffa in Sokolowskega, ki predstavljata dva v
temelju različna načina branja in interpretiranja Husserla in sta hkrati dve glavni smeri, v
kateri se je razvijala Husserlova misel: v analitično in bolj »kontinentalno« smer, saj sta
obe našli relevantne probleme za obravnavo. Medtem ko Woodruff sledi Husserlu s
strogostjo pojmovne analize skozi sklicevanja na sama besedila in formulacije, in s
poskusom interpretacije, pa Sokolowski praktično sploh ne navaja samega Husserla,
ampak skuša njegov pojmovni aparat predstaviti iz lastnega razumevanja na lastnih
primerih in na celostni način, ki ga zanima širši pomen fenomenologije kot filozofije.
Čeprav je videti ta razlika manj pomembna, se bo pokazalo, da je mnogo bolj in se ji bomo
posebej posvetili kasneje. Zaenkrat pa ostaja.
Oglejmo si nekatere dileme fenomenologije kot bistvogledja. V že prej navedenemu
poudarku (da Husserl »raziskuje BOLJ spoznavnoteoretska vprašanja fenomenologije kot
nove znanosti KOT pa metodo, ki bi jo bilo mogoče neposredno uporabiti oz. aplicirati), se
postavljajo tri vprašanja:

1. Ali gre za BOLJ ali pa celo za SAMO? Ali konkretneje: ali gre v Husserlovi
fenomenologiji samo za raziskovanje spoznavnih vprašanj (strukture zavedanja itd.) ali je v
to raziskovanje vključen predmet oz. objekt?
2. Ko Husserl govori o bistvu, ali se to bistvo nanaša na objekt, predmet?
3. Kako sploh razumeti bistvo - ali bolje rečeno eidos (da ostanemo v fenomenološki
naravnanosti)?
To dvoje je po eni strani ena od tistih zagat, o katerih govori že sam Husserl, po drugi
strani pa so zagonetne formulacije predmet diskusije pri interpretih. Bodimo konkretni. V
Ideji fenomenologije se tega vprašanja loti na začetku četrtega predavanja, kjer govori o
bistvu (intuitivnega) spoznanja v okviru fenomenološke redukcije. Pri tem ga ne zanima le
realna imanentnost ampak tudi imanentnost v intencionalnem smislu:
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»Spoznavni doživljaji imajo po svojem bistvu intentio, oni na nekaj merijo in se
tako ali drugače nanašajo na neko predmetnost (Gegenständlichkeit). Ta njihova
dejavnost nanašanja na predmetnost jim pripada, čeprav jim predmetnost ne
pripada. To predmetno se lahko pojavi in ima v pojavi neko danost, vendar ni
realno v fenomenu, niti sicer kot cogitatio. Pojasniti bistvo spoznanja in pripeljati
do samodanosti bistvenostne odnose, ki mu pripadajo, torej pomeni raziskovati na
obe strani, se pravi slediti to nanašanje, ki spada v bistvo spoznanja. In tukaj ležijo
zagate, misteriji, problemi, ki se tičejo skrajnega smisla spoznanja stvari, njegove
pojasnjenosti ali nepojasnjenosti (če je govora o presodnem spoznanju) oziroma
adekvatnosti, ko gre za evidentno spoznanje itd.« (Husserl, 1950, str. 55).
Ta navedek priča o zagatnosti, ki se je Husserl zaveda, in izhaja iz značaja fenomenološke
redukcije oz. doslednosti pri zapiranju v oklepaj. Te zagate, ki jih v tej predfenomenološki
fazi omenja, ga spremljajo skozi celotne Ideje, zaradi česar nenehno išče nove in nove
rešitve za projekt fenomenološke metode (kot metode!), ki nikoli ni bil realiziran tako, kot
je bil zastavljen (Owen, 2007). Kako interpreti razumejo, kaj naj bi bil predmet Husserlove
fenomenologije? Moran (2000, str. 154) pravi takole: »Fenomenologija je znanost o bistvih
zavesti in o idealnih bistvih objektivnih korelatov zavestnih dejanj«. Kot razlago doda, da
svet pri tem ne izgine, ampak »se pojavi v popolnoma novi luči, ne kot nekaj absolutno
obstoječega, ampak bolj kot 'korelat zavesti' (Bewußtseinskorrelat, Ideje I, §47), kot nekaj,
kar ima poseben način bivanja, poseben način 'samodanosti' (Selbstgegebenheit)« (prav
tam, str. 151).
Za razliko od te interpretacije, po kateri fenomenologija proučuje tako zavest kot (idealna)
bistva, pri Woodruffu (2007) zasledimo nekoliko drugačno interpretacijo. Zanj je
Husserlova fenomenologija 'eidetska' znanost zato, ker »proučuje individualno doživljanje
zato, da bi prišla do splošnih zakonitosti zavesti«. Pravi, da je Husserl definiral
fenomenologijo kot »znanost o bistvu zavesti« in tako fenomenološka metoda »proučuje
bistvo zavesti, kar vključuje tudi 'eidetsko' analizo različnih oblik in tipov doživljanja«
(Woodruff, 2007, str. 255). Woodruff poudarja, da želi razjasniti zmedo o tem, da naj bi
šlo v Husserlovi fenomenologiji za uvide v bistva (prav tam, str. 254), saj fenomenologija
»proučuje doživljanje in njegovo vsebino ali pomen, ne pa predmeta, ki ga pomen
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predstavlja« (prav tam, str. 243-244). Njegova razlaga ima utemeljitev, ki sledi
Husserlovemu znamenitemu primeru cvetoče jablane v Idejah I (§88), kjer Husserl omeni,
da »drevo sploh lahko pogori, in razpade na svoje kemične prvine itd. Smisel pa - smisel te
zaznave, to, kar nujno pripada njenemu bistvu, ne more pogoreti« (Husserl, Ideje I, §89,
str. 296). Predmet eidetske analize je tako smisel oziroma pomen vsebine doživljanja in ne
bistvo predmeta - v tem je ta modificiranost fenomena. Woodruff (2007) poudari, da je
»bistvo predmeta del predmeta, medtem ko je doživljanje predmeta del doživljanja«.
Bistva, kot je bistvo drevesa, so zaprta v oklepaj, skupaj s samimi predmeti iz narave. Uvid
v bistvo drevesa dobimo, ko združimo znanje, kakšno drevo je, kakšne vrste odnosi so
tipični za drevo. V končni instanci so to podatki na podlagi opazovanja, ki jih posplošimo.
Vse to proučuje botanika, fenomenologije pa to ne zanima, ampak osredotoči pozornost od
predmetov samih na zaznavanje takih predmetov. S tem smo spet pri temeljnem
razlikovanju med naravno in fenomenološko naravnanostjo.
Ves čas pa nas spremlja kot temeljni pojem fenomenologije intencionalnost. Na podlagi
zgornjih opozoril lahko zdaj ponovno vzamemo v roke Husserla in kaj hitro najdemo pri
njem razmisleke v tem duhu. V obravnavi že omenjenega primera cvetoče jablane
(Husserl, 1997, str. 294) zasledimo formulacijo: »Zdaj sprašujemo, kar najdemo
bistvenostnega v kompleksu noetičnih doživljajev zaznavanja in vrednostnega ugajanja«
/…/ »in kar v eidetski naravnanosti preide v eidos, je s prepadom ločeno od vse narave in
fizike« (prav tam, str. 296).
Husserl se torej sprašuje po bistvenosti, vendar noetičnih doživljajev. Zato velja skrb
posvetiti razumevanju tega. Ne govori o bistvu, ampak o bistvenostnih momentih
zaznanega, ki jih opisujemo. Pri tem gre tudi za to, na kar opozori Woodruff, da
fenomenologija proučuje intencionalno silo (force) smisla (Woodruff, 2007, str. 256), kar
nas vodi še korak dlje: Tisto, kar je za zavest ni bistvo ampak smisel (Woodruff, 2007, str.
179 - glede na Ideje I, §55). Ne zanikamo obstoja fizičnih predmetov, ampak analiziramo
enotnosti smisla, ki jim ustrezajo (correspond) (Woodruff, 2007, str. 180). To je namen
obrnitve pozornosti od stvari v naravi k doživljanju le-teh. In spet najdemo pri samem
Husserlu pomemben namig za korak naprej v razumevanju: »med zavestjo in realnostjo
zija resnično brezno smisla« (Husserl, 1997, str. 162).

51

»Zato ta svet zame ni gol svet reči, ampak v isti neposrednosti kot vrednostni svet, svet
dobrin, praktični svet reči /…/ tako s stvarnimi lastnostmi /.../ kot tudi z vrednostnimi
karakterji (prav tam) /.../ lepe, sovražne, prikupne, neprikupne /.../ ljudje, prijatelji,
sovražniki /.../« (prav tam, str. 90).
Ta, drugačen pristop k razumevanju »bistvogledja« se tako kaže kot raziskovanje tega, kar
izraža formulacija »intencionalna sila smisla« kot fenomenološke biti, saj pojavi niso le
pojavi nečesa ampak imajo svojo lastno bit. Husserl (1997) izrecno govori o podeljevanju
smisla (prav tam, str. 282).
V tem duhu skuša razložiti Husserla Sokolowski (2007). Njegov pristop je načelno
drugačen in (do določene mere) sledi Husserlu, ne da bi se ujel v njegov žargon (iz
katerega je potem težko ven). Zato vzame primer fenomenološkega pristopa h kocki,
izpelje

iz

tega

bistvene

kategorije

(pojme)

(del/celota,

identiteta/mnogoterost,

prisotnost/odsotnost) in potem te pojme obširneje obravnava z relevantnimi ilustracijami,
kako je fenomenološko naravnanost mogoče uporabiti na posameznih področjih. S tem
smo bližje uporabi fenomenologije, vendar tu ne gre več za fenomenološko metodo v
prvotnem smislu.
Primer kocke je znan in se ga pogosto uporablja kot razlago, kako Husserl ponuja možnost
za »konstituiranje« nevidnih strani kocke. Za nas je ta primer aktualen zato, ker dobimo
uvid v razumevanje Husserlovega pojma eidetskega uvida. Primer najdemo v
Kartezijanskih meditacijah (Husserl, 1975, str. 84), ki je sicer kasnejše delo.
Ali po Husserlu nevidne strani lahko »konstituiramo«? Odgovor ni enoznačen, saj moramo
najprej razložiti, ali znotraj naravne naravnanosti ali fenomenološke. Za naravno
naravnanost velja to, kar je povedano zgoraj. Ne zanima nas skrita stran kot »fizični
predmet«, saj je to stvar znanosti oziroma naravne naravnanosti in je zaprto v oklepaj zgolj
zato, da obrnemo pozornost k temu, kar ja za zavest, se pravi k doživljanju. V
fenomenološki naravnanosti je skrita stran horizont možnosti oziroma je prisotna s svojo
odsotnostjo. Ko pride v območje doživljanja, ima tudi svojo objektivno plat, vendar pa je
za fenomenološko naravnanost pozornost na doživljanju in torej na smislu. Konkretneje:
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skrito stran kocke lahko doživljam kot upanje, da je na njej šestica, ki jo potrebujem za
'Človek ne jezi se', ali pa se bojim, da je enka itd. Če prenesem to na primer stavbe, kjer ne
vidim druge strani, me je ob pomisli na to nevidno stran v temi lahko strah, kaj se mi tam
lahko zgodi, ali pa se veselim česa prijetnega itd. To je poskus razumevanja Husserlovega
sveta reči kot vrednostnega sveta. Drugi vidik je tisti, ki ga ponuja Sokolowski: da gre pri
eidetskem uvidu za sintetični uvid v celoto, se pravi za nekaj, kar znanosti ne zanima in ji
ni dostopno, je pa mogoče v doživljanju.
To je smiseleno šele z vidika eksistencialne in hermenevtične fenomenologije, za katero so
te teoretske zagate odveč, kot so odveč tudi za vsa tista področja, ki vidijo plodnost
osredotočanja na doživljanju. Zato je tudi razumevanje 'bistvogledja' stvar Husserlovega
obdobja - od začetnega do vpogleda v strukturo zavesti (Ideje), do Kartezijanskih meditacij
in celostnega časnega vpogleda v celoto. Vsekakor vpogled v bistvo ni vpogled, kakršnega
ponuja znanost. To je torej prehod v življenjski svet zadnjega obdobja v Krizi evropske
znanosti.
Pojem eidetskega uvida z vidika pojma eidosa torej ni enoznačen in ima svoj razvojni lok.
Zato tudi mnenja interpretov, da Husserl »ni nikoli razvil polnega kritičnega razumevanja
pojma bistva« (Moran, 2000, str. 135). Tudi Husserlov učenec Ingarden je imel kritične
pripombe v zvezi s tem: »Husserl zelo pogosto izkoristi izraz Wesen ne da bi sploh dodal
Wesen von etwas ali Wesen einer sache. Toda strogo gledano je individuirano 'bistvo'
lahko le bistvo nečesa glede na nek določen posamični objekt, v katerem je vsebovano in
od katerega ne more biti ločeno ali odstranjeno. Samo 'čisto bistvo' kot idealna entiteta
(ens) je lahko samo po sebi, in ko rečemo, da je bistvo nečesa, to pomeni, da je razvrščeno
v elemente množice objektov, kjer se pojavlja individuacija. Na ta način je posredno
'njihovo' bistvo, ali bolje (to) bistvo vsakega od njih do te mere, da sploh obstajajo«
(Ingarden, 1960, str. 276).
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2.2.2.3 Vidiki Husserlove fenomenologije, ki so relevantni za kontekst razprave

Kot smo že omenili, se bomo osredotočili predvsem na tiste vidike Husserlove
fenomenologije, ki so relevantni za kontekst razprave. Čeprav bomo videli, da se slovenski
pedagogi najpogosteje sklicujejo na Husserla v povezavi s fenomenološko metodo, smo
pokazali, da Husserl fenomenološke metode kot metode za uporabo ne omenja posebej z
natančnejšo opredelitvijo kot tudi nima strnjenega sistematičnega prikaza te metode. Je pa
na tem mestu smiselno opozoriti, da tudi znotraj slovenske filozofske misli medvojnega
obdobja fenomenološka metoda ni pojmovana enoznačno.
Tako npr. Čibej v razpravi Metode in viri mladinske psihologije (Čibej, 1928, str. 102-103)
govori o »neeksperimentalni, duhoslovni, bistvogledni (fenomenološki) oz. analitični
metodi«. Pri Gogali zasledimo pojem »fenomenološka metoda« (Gogala, 1929, str. 9;
Gogala, 1937, str. 194), medtem ko Ozvald v Kulturni pedagogiki imenuje to metodo
»neposredno, apriorno bistvogledje« (Ozvald, 2000, str. 152). Po Janžekoviču (1981, str.
27) je bistvogledje izraz, ki ga je v slovensko filozofijo uvedel Veber: »Z njim je
poslovenjena Husserlova Wesenscshau«. Bartol (1993, str. 334) označi Wesenschau kot
»zrenje bistva v filozofski spekulaciji«. Podobno tudi Maks Robič v svoji kritiki Vebrove
Filozofije pojmuje fenomenološko metodo kot »metodo neposrednega zrenja« (Robič,
1930/1931, str. 300).
Pri Bartolu zasledimo še naslednja pojmovanja: »introspektivna ali tudi fenomenološka,
bistvogledna metoda« (Bartol, 1993, str. 67), »deskriptivno-analitična metoda« (prav tam,
str. 68) in »introspektivno-deskriptivna metoda« (prav tam, str. 85). Kot vidimo, je pojem
fenomenološka metoda pri slovenskih avtorjih uporabljen zelo ohlapno in ne obstaja
definicija te metode, ki bi jo obravnavani avtorji dosledno uporabljali. Zato bo v drugem
delu razprave zanimivo videti, kako so naši pedagogi razumeli in uporabljali pojem
fenomenološka metoda.
Na podlagi dosedanje analize lahko izpostavimo predvsem koncept doživljanja kot tisti
vidik Husserlove fenomenologije, ki ga bomo kasneje poskušali prepoznati v pedagoških
idejah slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov. Videli bomo, da ima doživljaj kot
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temeljni akt spoznavanja osrednje mesto tudi v Vebrovi predmetni teoriji. Kakor navaja
Veber, so Brentanovemu pojmovanju doživljanja kot intencionalnega akta »sledili njegovi
učenci in učenci teh učencev, kakor Meinong, Husserl, Scheler idr.« (Veber, cit po Cindrič,
2015, str. 162). Tako tudi Veber kot Meinongov učenec izhaja iz predmetne teorije, ki
obravnava doživljaje, njihove predmete ter odnosa med njimi.
Z doživljajem sta povezana še dva koncepta Husserlove fenomenologije, ki ju je na tem
mestu smiselno izpostaviti: intuicija in intencionalnost. Čeprav smo se z njima na kratko
že seznanili, si ju oglejmo nekoliko bližje. Zasledimo ju namreč tudi v diskurzu slovenskih
duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov in sta kot taka pomembna za nadaljnjo analizo, ko
bomo poskušali ugotoviti, kako so obravnavani slovenski pedagogi razumeli Husserla.

Ustavimo se najprej pri intuiciji. Po Woodruffu (2007, str. 63) obstajajo trije tipi intuicije
glede na tri tipe vednosti: empirična, eidetska in fenomenološka (pri slednji gre za
evidenco o zavedanju, njegovi intencionalnosti in pomenu - noemi). Ob tem zasledimo pri
Husserlu različna pojmovanja intuicije. Gre za razvoj od Logičnih raziskav, preko Idej do
Kartezijanskih meditacij (prav tam, str. 325).
Leta 1911 je Husserl v prispevku Filozofija kot stroga znanost o intuiciji zapisal: »Prav k
bistvu filozofije (kolikor se obrača k zadnjim izvorom), pa spada, da se njeno znanstveno
delo giblje v sferah direktne intuicije. Največji korak, ki ga mora narediti naš čas, je
spoznanje, da se s filozofsko intuicijo v pravem smislu, s fenomenološkim dojetjem bistva
odpira neskončno polje dela in znanost, ki brez vseh indirektnih simboličnih in
matematičnih metod, brez aparata zaključkov in dokazov vendarle doseže obilje najstrožjih
in za vso nadaljnjo filozofijo odločilnih spoznanj« (Husserl, 1991, str. 46). Kot vidimo,
razume tukaj Husserl intuicijo kot fenomenološko dojetje bistva.
Koncept intuicije je navzoč tudi v Idejah, kjer navaja, da se bistva (eidos) »zavemo
intuitivno« (Husserl, 1997, str. 36) oz. je »danost bistvogledja«: »Bistvo (eidos) je nova
vrsta predmeta. Tako kot je danost individualnega ali empiričnega zrenja individualni
predmet, tako je danost bistvogledja čisto bistvo« (prav tam). Husserl pojmuje
»bistvogledje« oz. »ideacijo« kot »možnost, ki je ne smemo razumeti kot nekaj
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empiričnega, ampak kot bistvenostno možnost« (prav tam, str. 31). V drugem delu
disertacije bomo pokazali, da so v podobnem pomenu (kot nekaj ne empiričnega) razumeli
intuicijo tudi slovenski duhoslovni oz. kulturni pedagogi.

Naslednji pojem Husserlove fenomenologije, ki ga zasledimo pri slovenskih pedagogih, je
že omenjena intencionalnost. Husserl označi intencionalnost30 kot »glavno fenomenološko
temo« (Husserl, 1997, str. 273), pojem intencionalnosti pa »za začetek fenomenologije
povsem neizbežen izhodiščni in temeljni pojem« (prav tam, str. 277).
Za Husserla je intencionalnost »lastnost doživljajev« (Husserl, 1997, str. 273): »V bistvu
slehernega doživljaja ni samo to, da je zavest, ampak tudi to, da je zavest o nečem« (prav
tam, str. 116). Vsi doživljaji, ki jim je skupna ta lastnost, se imenujejo »intencionalni
doživljaji«; »kolikor so zavest o nečem, pravimo, da se na nekaj 'intencionalno nanašajo'«
(prav tam). Podobno formulacijo intencionalnosti zasledimo v Kartezijanskih meditacijah
(1931) (Husserl, 1975, str. 79): »Zavestne doživljaje imenujemo intencionalne, pri čemer
pa beseda intencionalnost ne pomeni nič drugega kot to splošno temeljno lastnost zavesti,
da je zavest o nečem, da kot cogito nosi svoj cogitatum 31 «. Pojem intencionalnost je
smiselno obravnavati kot nujen vidik tako fenomenološke kot eidetske redukcije. En vidik,
ki je relevanten za kontekst naše razprave, je pomembnost zaradi raziskovanja vsebine
doživljanja oziroma 'noematskega smisla' kot pomembne fenomenološke naloge. Kot
bomo videli, je pojem intencionalnost značilen tudi za Vebrovo predmetno teorijo, le da ga
nadomešča s slovensko besedo naperjenost.
Z intencionalnostjo bomo tudi zaključili analizo tistih Husserlovih idej, ki so pomembne za
nadaljnjo razpravo. V 3. poglavju se bomo tako osredotočili na naslednje fenomenološke
pojme, s pomočjo katerih bomo poskušali ugotoviti, kako so slovenski duhoslovni oz.
kulturni pedagogi razumeli in uporabljali fenomenološke ideje: fenomenološka metoda,
doživljaj, intuicija in intencionalnost spoznanja. Posebej bomo izpostavili fenomen

30

Husserl je za svojim učiteljem Brentanom ponovno uveljavil star sholastični izraz 'intentio', kar pomeni
»uperjenost ali usmerjenost zavesti preko sebe« (Stres, 1998, str. 259).
31

Husserl je dal Descartesovemu stavku Cogito, ergo sum (Mislim torej sem.) novo obliko: Ego cogito
cogitatum (Mislim tisto, kar mi je v mišljenju dano) (Husserl, 1975, str. 79).
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doživljaja kot temeljnega akta spoznavanja in vrednotenja, v metodološkem pomenu pa se
bomo osredotočili predvsem na Husserlov koncept bistvogledja iz Idej.
Ko skušamo strniti ugotovitve o vidikih Husserlove fenomenologije, ki so smiselni za
analizo njegovega vpliva na slovenske pedagoge, je najprej potrebno izhajati iz tega, da je
njegov opus precej obsežen in nedokončan. Husserlova fenomenologija ni zaključen
sistem, »marveč vedno na novo začeto raziskovanje in opisovanje« (Stres, 1998, str. 261).
Tudi nekatere svoje spise je Husserl ponovno začel in dopolnjeval, dograjeval in
spreminjal (prav tam). Dodatno težavo pri analizi njegovih idej predstavljajo številne, tudi
nasprotujoče si interpretacije njegove misli. Kot smo omenili, njegovi interpreti niso
enotni niti v pojasnjevanju temeljnih pojmov njegove filozofske misli (Owen, 2007, str.
27-28).
Zapišemo lahko, da Husserlove fenomenologije in fenomenološke metode ni brez obeh
redukcij: epoche in eidetske redukcije. A kaj, ko se izkaže, da se v Krizi evropske znanosti
začenja odrekati zapiranju v oklepaj (čemur se definitivno odrečejo 'eksistencialni'
fenomenologi). Kar pa se tiče eidetske redukcije (kot težnji po gotovosti), je že Husserl
sam v njej videl zagate in jih znova in znova reševal (zato ena smer fenomenologije
ostanejo 'realisti'). Kaj torej ostane? Tudi tukaj se interpreti ne strinjajo, ampak razvijajo
vsak svoje področje, ki se kaže kot produktivno. Slednje je tisto, kar bomo preverili pri
naših pedagogih tridesetih let. Na prvi pogled je to koncept doživljanja, ki ga sicer
zasledimo pri vseh obravnavanih slovenskih pedagogih, vendar predpostavljamo, da ga je
najbolj smiselno in produktivno raziskoval Gogala in dodal svoj prispevek z razlikovanjem
med doživljajem in doživetjem.
Sicer pa bomo aplikacijo fenomenoloških idej na pedagogiko analizirali v drugem delu
razprave, ko bomo razgrnili tudi osnovne poteze Schelerjeve filozofske antropologije.
Čeprav je slednja za kontekst razprave pomembnejša od Husserlove fenomenologije
(upoštevajoč naslov disertacije), je ne moremo obravnavati izven okvirov fenomenologije,
saj smo že omenili, da so Husserlove analize zavesti odločilno vplivale na Schelerja
(Arendt, 2005, str. 15). Tudi po Juhantu (2003, str. 158) je bila fenomenologija »odločilna
za nastanek sodobne filozofske antropologije«, ki je dosegla dokončno uveljavitev leta
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1928, ko izide Schelerjevo delo Položaj človeka v kozmosu« (Ošlaj, 2002, str. 169).
Omenjeno delo bomo analizirali v naslednjem poglavju, kjer bomo pokazali, kako je
Scheler tudi s pomočjo Husserlove »'fenomenološke redukcije', t.j. s 'prečrtanjem' oz.
'postavitvijo v oklepaj' naključnih bivanjskih koeficientov svetovnih reči, da bi tako prišel
do njihove 'essentia'« (Scheler, 1998, str. 47), opredelil to, kar imenuje bistvo človeka.

Kot bomo pokazali v drugem delu disertacije, lahko prepoznamo Schelerjevo pojmovanje
človeka tako v pedagoških konceptih slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov
kakor tudi v Vebrovi filozofiji.

2.2.3 Scheler-učenec Husserlove fenomenološke šole

Po Trstenjaku (1996a, str. 384) je Scheler »vsestranski stvariteljski duh«, ki ni učenec
enega samega učitelja: »Najmočnejši pa je vendarle Husserlov vpliv, tako da je Scheler ob
Husserlu najpomembnejši nemški fenomenolog« (prav tam).
Ker se je Schelerjevo osebno življenje močno prepletalo z njegovim teoretičnim
razpravljanjem in ker njegovo pojmovanje človeka »spremlja intenzivno osebno
doživljanje človeškosti v sebi« (Komel, 1998, str. 85), bomo uvodoma na kratko orisali
njegovo življenjsko pot.
Max Scheler se je rodil leta 1874 v Münchnu. V otroštvu je bil deležen judovske vzgoje.
Leta 1834 prične študirati filozofijo in psihologijo v Münchnu, leto kasneje pa še medicino
v Berlinu. Tukaj med drugim posluša tudi predavanja Diltheya in Simmla. Iz Berlina se je
odpravil v Jeno, kjer je leta 1897 opravil disertacijo, leta 1899 pa še habilitacijo pod
mentorstvom idealističnega filozofa Rudolfa Euckena, ki ga je tudi napeljal k razmišljanju
o človeku in duhu (prav tam). Leta 1899 je prestopil v katoliško vero. Dve leti kasneje
(1901) je v Halleju spoznal Husserla, »kar v osnovi določi njegovo filozofsko
naravnanost« (prav tam, str. 86). Leta 1906 se je vrnil v München, kjer se je leto kasneje
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drugič habilitiral (Trstenjak, 1996, str. 384). V Münchnu je predaval filozofijo zgodovine
in etiko, sodeloval pa je tudi v münchenskem fenomenološkem krožku. Po Komelu (1998,
str. 86) si je Scheler v tem času prizadeval predvsem spojiti fenomenologijo in katolicizem.
Leta 1910 odide v Göttingen, kjer se pridruži tamkajšnjemu fenomenološkemu krožku, v
katerem so sodelovali Husserl, Ingarden, E. Stein idr. Od leta 1910 naprej dela kot privatni
učitelj (prav tam).
Leta 1913 prične skupaj s Husserlom, Geigerjem, Pfanderjem in Reinachom izdajati
Letopis za filozofijo in fenomenološko raziskovanje. V prvi številki izide prvi del njegove
fenomenološke raziskave Formalizem v etiki in materialno vrednostna etika (drugi del
izide leta 1916) (prav tam).

Sredi dvajsetih let so pomembni njegovi stiki s Heideggerjem, ki je Schelerja po eni strani
štel za najprodornejšega filozofa v Nemčiji tistega časa, »po drugi strani pa je precej
kritično ocenjeval tako njegov poskus preseganja Kantovega etičnega formalizma kot tudi
poskus antropološke utemeljitve filozofije« (prav tam). Kakor navaja Komel (prav tam),
smo tik pred Schelerjevo nenadno smrtjo leta 1928, priča intenzivni polemiki med njim,
Husserlom in Heideggerjem, tremi glavnimi predstavniki fenomenološkega gibanja v
Nemčiji, glede možnosti utemeljitve filozofije (prav tam). Polemiko je prekinila Shelerjeva
smrt. Umrl je leta 1928 v Frankfurtu ob Maini za srčno kapjo (Trstenjak, 1996, str. 384).
Scheler nima enotnega sistema, ker je v svojem filozofskem razvoju prehodil več faz: »Če
bi želeli na kratko povzeti Schelerjev nauk, potem bi lahko rekli, da je od Kantovega
formalizma prešel k bistvoglednosti Edmunda Husserla, nato pa se mu je zazdel Husserlov
nauk preveč idealističen in se je zato odločil za spoznavnoteoretični realizem. Kant se je
namreč le formalno spraševal, kako nam je svet dan, Scheler pa se podobno kot Husserl
vprašuje tudi, kaj nam je dano« (Kovač, 2002, str. 42).
Ko je Scheler leta 1901 v Halleju spoznal Husserla, je ta v osnovi določil njegovo
filozofsko naravnanost, saj »delita soroden pogled na možnost duhovnega zrenja bistev«
(Komel, 1998, str. 86). Takšna filozofska naravnanost je razvidna tudi v Schelerjevem delu
Položaj človeka v kozmosu (1928), ki velja za »temeljno delo filozofske antropologije«
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(prav tam, str. 85). Scheler ga označi kot »kratek, zelo strnjen povzetek mojih nazorov o
nekaterih glavnih problemih Filozofske antropologije« (Scheler, 1998, str. 3). Ker je v
njem tudi s pomočjo Husserlove »'fenomenološke redukcije'« (prav tam, str. 47) opredelil
to, kar označi kot bistvo človeka, bomo njegovo pojmovanje človeka analizirali s pomočjo
tega dela.
Scheler v Položaju človeka v kozmosu uvodoma ugotavlja (prav tam, str. 7), »da v
nobenem delu zgodovine človek samemu sebi ni bil tako problematičen kot v sedanjosti«,
zato »na najširši osnovi poda nov poskus filozofske antropologije«. V nadaljevanju
raziskuje pojav (fenomen) človeka in poskuša s pomočjo fenomenoloških opisov razkriti
njegovo bistvo.
Scheler »išče« bistvo človeka tako, da analizira njegovo razmerje do rastlin in živali ter
oriše njegov »metafizično posebni položaj« (prav tam, str. 8). Po Schelerju (prav tam, str.
9) lahko postane »človekov posebni položaj« razumljiv šele takrat, ko pregledamo celotno
zgradbo psihofizičnega sveta: »Pri tem bom izhajal iz stopnjevitega niza psihičnih moči in
sposobnosti, kot ga je postopoma izoblikovala znanost« (prav tam). Navaja štiri bistvene
stopnje bivanja: čustveni gon, instinkt, asociativni spomin in organsko vezana praktična
inteligenca (prav tam). Najnižjo oziroma prvo bistveno duševno formo, tvori čustveni gon:
»To prvo stopnjo nastajanja duševne biti, kot se kaže v čustvenem gonu, moramo in
smemo pripisati že rastlini« (prav tam, str. 10). Prav tako je čustveni gon prisoten pri vseh
živalih in človeku (prav tam).
Druga bistvena duševna forma je »instinkt« (prav tam, str. 14). Zanj je »instinktivno« tisto
ravnanje, »ki je smislu primerno in poteka po trdnem, nespremenljivem ritmu« (prav tam,
str. 15). Popolno nasprotje instinktivnih dejanj so nagonska dejanja, ki so za Schelerja
(prav tam, str. 18) »povsem nesmiselna«. Kot primer nesmiselnega nagonskega dejanja
navaja zasvojenost z mamili. Instinkt je vezan na živalsko in človeško obliko življenja
(prav tam).
Tretjo psihično formo imenuje »asociativni spomin« (mneme) (prav tam, str. 21), katerega
temelj je Pavlov 'pogojni refleks'. Princip asociativnega spomina je na neki stopnji dejaven
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že pri vseh živalih, pri človeku pa dobi največjo dimenzijo (prav tam, str. 22-23).
Četrto bistveno formo psihičnega življenja opredeli kot organsko vezana praktična
inteligenca (prav tam, str. 27). Ker po Schelerju pripada inteligenca tudi živalim, se mu na
tem mestu postavlja ključno vprašanje (prav tam, str. 31-32): »Ali obstaja, če pripada
inteligenca že živalim, sploh še kaj več kot zgolj stopenjska razlika med človekom in
živaljo - ali potem še obstaja bistvena razlika?«.

Kakor ugotavlja (prav tam, str. 32), se tukaj poti najostreje razhajajo. Navaja (prav tam), da
želijo nekateri inteligenco in izbor pridržati za človeka, živali pa jo odrečti, drugi
(predvsem evolucionisti Darwinove in Lamarckove šole) pa zavračajo »neko končno
razliko med človekom in živaljo, ker slednja že poseduje inteligenco« (prav tam).
Scheler zavrača oba nauka (prav tam, str. 32-33): »Bistvo človeka in to, kar je mogoče
imenovati njegov 'posebni položaj', je postavljeno visoko nad tem, kar imenujemo
inteligenca in možnost izbora /.../. Novi princip se nahaja zunaj vsega tega, kar lahko v
najširšem smislu imenujemo 'življenje'. To, kar samo človeka naredi za 'človeka', ni nova
stopnja življenja /…/, temveč princip, ki je vsakemu in vsakemu življenju nasploh, tudi
življenju v človeku, nasproten«.
Po Schelerju (prav tam, str. 33) so tak princip poznali že Grki in ga imenovali »um«: »Mi
bomo za ta X raje uporabili širšo besedo, besedo, ki sicer zaobjema pojem 'uma', vendar pa
ob 'mišljenju idej' zaobjema tudi določeno vrsto 'zrenja', zrenja prafenomenov ali bistvenih
vsebin, nadalje določen razred volitivnih in emocionalnih aktov, kot so dobrota, ljubezen,
kesanje, strahospoštovanje, duhovno čudenje, blaženost, obup in svobodna odločitev besedo 'duh'. Dejavni center, v katerem se pojavlja duh znotraj končnih sfer biti,
označujemo kot 'osebo', ostro razlikujočo se od vseh funkcionalnih življenjskih centrov, ki
se, obravnavani navznoter, imenujejo tudi 'duševni' centri«.
Vidimo torej, da je novi in odločilni princip, ki daje po Schelerju človeku posebno mestu v
stvarstvu, duh. Kaj pa pravzaprav je duh? Scheler ugotavlja (prav tam, str. 33), da se je
redko z neko besedo »uganjalo toliko neumnosti« kot z besedo duh, »z besedo, ob kateri si
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le redki predstavljajo kaj določenega«. Scheler opredeli duha z naslednjimi besedami (prav
tam): »Če na vrh pojma duha postavimo njegovo specifično funkcijo vednosti, način te
vednosti, ki jo lahko nudi le on, potem je temeljna določitev duhovnega bitja ne glede na
to, kakšne so njegove psihofizične lastnosti, njegova eksistencialna neodvisnost od
organskega, njegova svoboda, odcepljivost /…/ od njegove lastne nagonske 'inteligence'«.
Duhovno bitje po Schelerju ni več vezano na nagone in »okolni« svet, temveč je »prosto
okolnega sveta« oziroma je »odprto v svet« (prav tam, str. 33-34). V tem pogledu takole
opredeli človeka (prav tam, str. 35): »Človek je neki X, ki se lahko v neomejeni meri ravna
'odprto v svet'. Nastajanje človeka je povzdignjenje v odprtost svetu s pomočjo duha«.
»Oseba« v človeku je po Schelerju (prav tam, str. 38) »tisti center, ki je vzvišen nad
nasprotjem med organizmom in okolnim svetom«.
Scheler (prav tam, str. 42) ugotavlja, da se lahko »edino človek-kolikor je oseba - kot živo
bitje - povzpne nad samega sebe in si iz centra, ki je hkrati onstran prostorsko-časovnega
sveta, naredi vse za predmet svojega spoznanja, med drugim tudi samega sebe. Kot
duhovno bitje je človek tisti, ki presega samega sebe kot živo bitje in svet«. »Center duha«
oz. »oseba« po Schelerju (prav tam, str. 43) »ni niti predmetna niti rečna bit, temveč zgolj
nenehno izvršujoči se (bistveno določeni) urejeni skupek aktov. Oseba obstaja samo v
svojih aktih in skozi nje«.
Za Schelerja je oseba hkrati dejanje in bivanje. Njeno bistvo je dejanje, ki omogoča
dojemanje zunanjega sveta, ločiti bistvo od bivanja, kar je Trstenjak (1996, str. 387)
prevedel kot »dej ideacije«, Komel (1998) pa kot »akt ideiranja«. Kovač (2002, str. 44) to
opredeli kot »pojem dejanja«, ki ga je Scheler prevzel od Husserla: »Pri Husserlu je
dejanje tisto, ki omogoča dojemanje zunanjega sveta. Brez človekovega dejanja ni
spoznavanja. Ne gre za prakso, ki bi sledila intelektualnemu spoznanju, ampak za
dejavnost, ki intelekt omogoča« (prav tam). Kakor ugotavlja Kovač (prav tam), so pojem
dejanja po Husserlu in Schelerju razvili številni znameniti evropski misleci (npr. francoska
personalista Marcel in Mounier, tudi J. P. Sartre, pri Slovencih pa Kocbek).
»Akt ideiranja« je po Shelerju »specifični duhovni akt«, s pomočjo katerega podrobneje
razloži to, kar imenuje duh: »Ta akt se popolnoma razlikuje od vse tehnične inteligence,
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vsega posredujočega, sklepajočega 'mišljenja', katerega začetke pripisujemo že živali«
(Scheler, 1998, str. 44). Na tem mestu se Scheler sklicuje na budizem: »Veličasten primer
za tovrstni ideirajoči akt daje zgodba o Budovem spreobrnjenju. Potem ko je bil v očetovi
palači dolga leta ločen od vseh negativnih vtisov, je princ videl reveža, bolnika in mrtveca;
toda ta tri naključna 'zdaj-tukaj-tako-bivajoča' dejstva je takoj dojel kot primere esencialne
takšnosti sveta, ki jo je mogoče na njih uvideti« (prav tam, str. 45). »Ideirati« po Schelerju
pomeni (prav tam) »neodvisno od vsebine in števila opazovanj, ki jih opravimo, in od
induktivnih sklepanj, ki jih izpelje inteligenca, na vsakem posameznem primeru dotične
regije bistva skupaj zajeti esencialno takšnost sveta in njegove oblike nastajanja. Vednost,
ki smo jo na ta način pridobili, pa velja, čeprav pridobljena iz enega primera, v neskončni
splošnosti za vse možne reči, ki so takšnega bistva, in povsem neodvisno od naših –
človeških - naključnih čutov ter od vrste in mere njihove vzdraženosti za vse možne
duhovne subjekte, ki jih tako pridobimo, torej veljajo preko meja naših čutnih izkustev; ne
veljajo samo za ta resnično bivajoči svet, temveč za vse možne svetove. V šolskem jeziku
jih imenujemo a priori«.
Tovrstno spoznanje bistev, sposobnost 'ločevanja bistva od bivanja', je po Schelerju (prav
tam, str. 46) temeljna značilnost človeškega duha: »Za človeka ni bistveno to, da poseduje
vednost, kot je to dejal že Leibnitz, temveč da poseduje apriorna bistva oz. jih je sposoben
doseči«. Če pa želimo od tod še globlje prodreti v človekovo bistvo, si moramo po
Schelerju predstavljati »sklop aktov, ki vodijo k aktu ideiranja«. Kakor navaja (prav tam),
človek pri tem »zavestno ali nezavedno izvaja neko tehniko, ki jo lahko označimo za
(poskusno) odpravo resničnostnega karakterja reči, sveta. /…/ V tem poskusu, v tej tehniki
zajetja bistva, se logos bistev izlušči iz konkretnega, čutnega sveta reči - kolikor so te že
postale 'predmet'«.
Za razliko od človeka, pa »tehnike zajetja bistva« po Schelerju ne poseduje žival: »Žival,
kot smo videli, živi povsem v konkretnem, v resničnosti« (prav tam). Biti človek, pa
pomeni po Schelerju »tej vrsti resničnosti zalučati krepak 'Ne'«. Na tem mestu se ponovno
opre na Budov nauk, ko pravi (prav tam, str. 47): »To je vedel že Buda, ko je dejal:
'Čudovito je vsako reč motriti, toda strašno je reč biti,' in pri tem razvil tehniko razvoja
sveta in sebstva«. Podobno razmišljanje zasledi tudi pri Platonu (prav tam): »To je vedel
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Platon, ko je zrenje idej povezoval z odvrnitvijo duše od čutne vsebine reči in z vrnitvijo
duše v samo sebe, da bi v njej našel 'izvore' reči«. Nič drugega pa po oceni Schelerja (prav
tam) ni mislil Husserl, »ko spoznanje idej poveže s 'fenomenološko redukcijo', t.j. s
'prečrtanjem' oz. 'postavitvijo v oklepaj' naključnih bivanjskih koeficientov svetovnih reči,
da bi tako prišel do njihove 'essentia'« (prav tam).
Trstenjak (1996, str. 131) ugotavlja, da je »temeljna pot človeškega duha, ki po
Schelerjevem mnenju 'fundira' vse odnose do sveta, človekova zmožnost ločitve med
bistvom in bitjo, med 'Wesen' in 'Dasein«: »V tej svoji osnovi tezi je Scheler pristen
fenomenolog. Ni mu bistveno, da ima znanje, marveč da ima apriorno znanje bistev, ali
bolje, da ima zmožnost, pridobiti si to znanje bistev. Človeku je dano namreč neko naravno
teženje, da odpravi ali uniči v svojem doživljanju značaj istinosti. Žival istinosti, ki jo
čutno zaznava, nikoli ne zanika, medtem ko 'biti človek' pomeni, prav taki istinosti izreči
odločen 'ne'. Ta pranaravnava ni nič drugega kot Husserlova fenomenološka redukcija«
(prav tam).
Vidimo torej, da je Scheler tudi s pomočjo Husserlove fenomenološke redukcije opredelil
to, kar imenuje bistvo človek. Kot smo pokazali, je po Schelerju »bistvo človeka in to, kar
je mogoče imenovati njegov 'posebni položaj', /…/ 'duh'« (Scheler, 1998, str. 32-33), čigar
temeljna značilnost je 'ločevanja bistva od bivanja', (prav tam, str. 46), kar Scheler
primerja s Husserlovo 'fenomenološko redukcijo' (prav tam, str. 47).
Po Schelerju je torej človek predvsem duhovno bitje. Duhovna razsežnost njegovega
bivanja je tista, ki mu daje »metafizično posebni položaj« (Scheler, 1998, str. 8). Če se
spomnimo, je oseba tisti »dejavni center«, v katerem se po Schelerju pojavlja duh (prav
tam, str. 33). S poudarjanjem osebe kot centrom duha, se Scheler razkrije tudi kot
personalistični mislec. Po Kovaču (2002, str. 42) in Trstenjaku (1996a, str. 387) je njegova
filozofija izrazito personalistična, hkrati pa Scheler predstavlja Trstenjaku (1996, str. 172)
»nekako vmesno stopnjo med fenomenologijo in eksistencialno filozofijo«. Scheler je
zlasti v svoji poznejši dobi s svojimi filozofskimi nazori že na prehodu v eksistencializem,
tako da ga mnogi prištevajo med eksistencialiste. Pri njem se najbolje vidi zveza in prehod
od fenomenologije k eksistencializmu (Trstenjak, 1996a, str. 388). Vse to kaže na
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prepletenost različnih miselnih tokov v takratnem času, zaradi česar je težko (oz.
nesmiselno) umestiti posameznega avtorja v zgolj en miselni tok. Tako se npr. v
Schelerjevi misli prepletajo tako vplivi fenomenologije kot tudi personalizma in
eksistencializma, hkrati pa velja za utemeljitelja filozofske antropologije.
Kakor navaja Ošlaj (2002, str. 170), je bila filozofska antropologija deležna najostrejše
kritike s strani filozofov »z bolj ali manj poudarjenim marksističnim poreklom«. Očitali so
ji, »da se ukvarja z abstraktnim človekom na sebi in ne s konkretnim zgodovinskim
človekom« (prav tam). Prav tako so bili do nje kritični Heidegger, Jaspers in Sartre.
Heidegger ji je očital, »da postavlja človeka pred bit in s tem tvega, da bo uničila filozofijo
kot tako«, Jaspers in Sartre pa, »da na človeku opredmetuje tisto, kar ne more biti objekt
raziskovanja: eksistenco, transcendenco, odprtost, svobodo« (prav tam). Sodobni
antropološki diskurz po Ošlaju (prav tam) opredeljujejo francoski teoretski tokovi in ga je
»pogojno mogoče imenovati z izrazom historična antropologija«.
Na podlagi pričujočega poglavja lahko sklenemo, da je predmet Schelerjeve filozofske
antropologije pojmovanje človeka kot osebe, bistvo katere je njena duhovna usmerjenost.
Kot smo pokazali, zaobjema po Schelerju beseda duh »določeno vrsto 'zrenja', zrenja
prafenomenov ali bistvenih vsebin, določen razred volitivnih in emocionalnih aktov, kot so
dobrota, ljubezen, kesanje, strahospoštovanje, duhovno čudenje, blaženost, obup in
svobodna odločitev«. Videli smo, da je oseba tisti »dejavni center, v katerem se pojavlja
duh« (Scheler, 1998, str. 33).
V nadaljevanju bomo skušali pokazati, da je bilo sorodno antropološko izhodišče značilno
tudi za slovensko duhoslovno oz. kulturno pedagogiko v 30. letih 20. stoletja. Ker
predpostavljamo, da je njen razvoj v tej smeri zaznamovala tudi misel Franceta Vebra, ji
bo v nadaljevanju posvečeno nekoliko več prostora.
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2.3 Filozofsko antropološko izhodišče duhoslovne oz. kulturne pedagogike

Na podlagi dosedanje analize smo pokazali, da je bil nastanek Schelerjeve filozofske
antropologije pogojen predvsem s Husserlovo fenomenologijo. Že v poglavju 2.2.2, kjer
smo analizirali Husserlovo fenomenologijo, smo opozorili na relacijo Husserl-Veberslovenski pedagogi. Kot smo nakazali, je Vebrova predmetna teorija »sorodna
fenomenološki šoli Husserla« (Gogala, 1929, str. 6) in je na slovenske duhoslovne oz.
kulturne pedagoge vplivala na podoben način kot fenomenologija. Vendar bomo v
pričujoči disertaciji Vebrov vpliv na slovenske pedagoge (bolj kot ne) nakazali.
Podrobnejša analiza bi bila za kontekst in obseg razprave prevelik zalogaj. Ocenjujemo, da
bi bilo za celovitejše razumevanje slovenske medvojne pedagogike raziskovanje
Vebrovega vpliva v prihodnje smiselno32.

2.3.1 Vebrova predmetna teorija - slovenska izpeljava Husserlove fenomenološke šole

France Veber, ki ga Kovač (1996, str. 203) označi za »največjega slovenskega
fenomenologa«, se je rodil leta 1890 v Gornji Radgoni, kjer je obiskoval šest razredov
osnovne šole. Šolanje je nadaljeval na mariborski gimnaziji. Maturiral je leta 1910 in se
vpisal na mariborsko bogoslovje. Po treh semestrih bogoslovja se je prepisal na graško
univerzo, kjer je od leta 1912 do 1917 študiral »čisto filozofijo« pri Alexiusu Meinongu
(Jerman, 1987, str. 125). Že ko smo obravnavali Husserlovo fenomenologijo, smo omenili,
da je bil Veber najbolj obetaven Meinongov študent. Če se spomnimo, je Meinong
utemeljitelj

filozofskega

sistema,

ki

ga

je

imenoval

predmetna

teorija

(Gegenstandtstheorie). Soroden nazor je Husserlova fenomenologija (Janžekovič, 1981,
str. 93). Predmetna teorija in fenomenologija sta sorodni, ker sta imela Meinong in Husserl
skupnega učitelja Brentana. Veber navaja (Veber, 2000a, str. 125), da »tudi sam kot
32

Čeprav je v tej smeri veliko prispevalo Cindričevo delo o Vebrovih doktorandih (2015) z naslovom Od
imatrikulacije do promocije. Doktorandi profesorja Franceta Vebra na oddelku za filozofijo Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945, ocenjujemo, da ostaja veliko razsežnosti
Vebrovega vpliva na obravnavane pedagoge neraziskanih.
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Meinongov učenec izhajam iz šole«, »ki je še danes ohranila prvotni duh Franza
Brentana«. Fenomenologijo označi kot »Husserlovo strujo naše skupne (Brentanove)
filozofske šole« (prav tam, str. 123).

Kakor navaja Trstenjak (1996, str. 103), je Meinong videl v mladem Vebru svojega dotlej
najbolj bistrega učenca in je skrbel, da bi mu po doktoratu zagotovil primerno službo v
Univerzitetni biblioteki, če že ne takoj profesure na Filozofski fakulteti. Vendar je Veber
po razpadu cesarske Avstrije postal prvi profesor filozofije na novoustanovljeni ljubljanski
Univerzi33 (prav tam).

Vebrov prihod v domovino je bistvena in pomembna prelomnica v slovenski filozofiji. Do
takrat je bila edina vplivna filozofija na Slovenskem, na akademsko razviti ravni in s
pomembnim vplivom na družbo, neotomistična filozofija (najpomembnejši predstavnik
Aleš Ušeničnik) (Žalec, 2011, str. 108). Zaradi Vebrovega prihoda v Ljubljano se je od
1920. leta naprej v Sloveniji »na vrhunskem in univerzitetnem nivoju gojila
fenomenologija (v obliki predmetne teorije)« (prav tam, str. 121).
Kot bomo pokazali, je bil Veber na začetku svoje razvojne poti kot Meinongov učenec
izrazit zastopnik predmetne teorije, po približno desetih letih pa se je začel od nje
oddaljevati. V zadnjem obdobju svojega filozofskega udejstvovanja se je približal
krščanski filozofiji, saj je obravnaval predvsem probleme Boga in verskega doživetja. Tako
je npr. v Knjigi o Bogu (1934) razpravljal o dokazih za božje bivanje, ki so jih predstavniki
pozitivistične in materialistične smeri kritizirali, v bran pa so Vebru stopili misleci novega
tomizma (npr. Janžekovič) (Jerman, 1987, str. 128).
Veber je imel kot akademski učitelj, posebej v prvem desetletju, »številne in navdušene
33

Trstenjak (1996, str. 103-104) opiše, »kako je sploh lahko tako mlad doktor prišel takoj za profesorja na
Univerzo«: »Ljubljanska univerzitetna komisija je hotela za filozofijo posebej rehabilitirati doktorja Mihaela
Rostoharja, ki je bil prej privatni docent za psihologijo na praški univerzi. V ta namen je poslala Rostoharjev
dosje v Gradec k Meinongu, ki naj bi dal odločilno habilitacijsko mnenje zanj. Toda tu se je obrnilo. Kopijo
Meinongovega odgovora imam še pri sebi. Nekako takole je odgovoril: 'Rostohar je bil nekaj semestrov moj
slušatelj, vendar nikoli nisem mislil, da bi lahko bil to kdaj univerzitetni profesor, gimnazijski da. Pač pa
imam jaz tukaj v Gradcu mnogo mlajšega filozofa Slovenca, tega bi vam priporočal, ker bo delal veliko čast
vaši mladi univerzi, če ga imenujeta za profesorja. Tako je bil komaj dobro promovirani doktor filozofije
France Veber iz Gornje Radgone habilitiran za univerzitetnega docenta'« (prav tam).
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poslušalce in si je kmalu ustvaril posebno filozofsko šolo34« (Trstenjak, 1996, str. 6). Pri
Vebru je med leti 1923 in 1945 doktoriralo 23 doktorandov (Cindrič, 2015, str. 45). Za
kontekst raziskave je zanimivo, da je kot drugi ocenjevalec disertacij največkrat nastopal
Ozvald, in sicer osemnajstkrat (prav tam). Iz njunih poročil o pregledanih disertacijah je
razvidno, da sta aktivno sodelovala več kot dvajset let. Ozvald je kot drugi ocenjevalec
sodeloval tudi pri Čibejevi in Gogalovi disertaciji, h katerima se bomo še vrnili.
Vebrov opus je precej obsežen, saj je objavil okrog sedemdeset razprav in štirinajst knjig.
Med njegovimi deli velja izpostaviti naslednja: Uvod v filozofijo (1921), Sistemi filozofije
(1923), Problemi sodobne filozofije (1923), Etika (1923), Znanost in vera (1923), Očrt
psihologije (1924), Analitična psihologija (1924), Estetika (1925), Filozofija ali nauk o
človeku in njegovem mestu v stvarstvu (1930), Knjiga o Bogu (1934) in Vprašanje
stvarnosti (1939). Posthumno so slovenski emigranti v Argentini leta 1979 v knjižni obliki
izdali nekatere njegove spise o zadružništvu Zadružna misel (uredil in uvod napisal Zorko
Simčič) (Žalec, 2000, str. 246).

Veber je s svojimi filozofskimi deli naletel tudi na nasprotnike. Leta 1945 ga je
komunistični režim za nekaj mesecev zaprl, ga odslovil iz univerze in črtal iz Akademije
kot njenega dotedanjega člana (Trstenjak, 1996, str. 105). Po vojni se je upokojil. S strani
marksistov je bil obsojen kot »subjektivni idealist« in agnostik, Boris Ziherl (slovenski
predvojni marksist) pa bi mu naj tudi priporočal, »naj se raje ukvarja s teologijo in ne z
znanostjo« (Jerman, 1987, str. 144). Po upokojitvi Veber ni več pisal in objavljal, čeprav je
bil (filozofsko gledano) takrat v najboljših letih. Kakor navaja Jerman (prav tam), »ga je
odslovitev zelo prizadela«. Po letu 1945 je akademska filozofija korenito spremenila svojo
siceršnjo usmeritev. Namesto Vebrove predmetne teorije je prišel v učne programe
dialektični materializem35. Filozofija kot stroka je postala izredno občutljivo področje z
34

Omenimo le nekatere Vebrove študente: Alma Sodnik (1896-1965), Klement Jug (1898-1924), Franjo
Čibej (1901-1928), Stanko Gogala (1901-1987), Mirko Hribar (1902-1999), Anton Trstenjak (1906-1996),
Vladimir Bartol (1903-1967), Rudolf Trofenik (1911-1991), Herman Lešanc (1914-1941), Leon Žlebnik
(1918), Cene Logar (1913-1995) in Ludvik Bartelj (1913-2006) (Žalec, 2011, str. 110).
35

Dialektični materializem je različica materializma, ki ga je zagovarjal Marxov prijatelj Friederich Engels
(1820-1895). Njegove bistvene poteze so: »opis objektivnega, od človekovega spoznanja neodvisnega
razvoja materije« (Kunzmann, 1997, str. 169). Dialektični materializem zagovarja stališče, da materija ni
nikoli statična, temveč je vedno v nastajanju, kar se dogaja po določenih zakonih. »Materija se dialektično
razvija ob trčenju nasprotujočih si teženj in sil, ki se dvignejo na višjo raven. Samorazvoj materije se dogaja

68

velikim političnim pomenom: »Dialektični materializem je obveljal kot nepresežena in tudi
nepresegljiva filozofija, ki je načelno zmogla pojasniti vse« (prav tam, str. 149). Vso
dediščino Vebrove filozofije je po drugi svetovni vojni prevzela Alma Sodnik, ki jo Jerman
označi kot »edini vezni člen med predvojno akademsko filozofijo, tj. filozofijo Vebra, ter
filozofijo, kakršno je po vojni vzpostavila nova družbena ureditev« (prav tam, str. 147).
V tujini je bil Veber nedvomno cenjen filozof, o čemer pričajo prejeta priznanja. Leta 1937
je v Parizu prejel Medaljo Renéja Descartesa, leta 1939 je bil nagrajen z redom svetega
Save, leta 1970 pa mu je graška univerza podelila zlati doktorat. Umrl je 3. maja 1975
(prav tam).
V nadaljevanju se bomo osredotočili na vidike Vebrove misli, ki so relevantni za kontekst
razprave. Izpostavili bomo tista sovpadanja med Husserlovo fenomenologijo in Vebrovo
predmetno teorijo, ki nam bodo v drugem delu raziskave pomagala ugotoviti, kako (če
sploh) so slovenski duhoslovni oz. kulturni pedagogi razumeli in uporabljali
fenomenološke pojme. V ta namen se bomo osredotočili predvsem na Vebrov koncept
doživljanja in njegovo metodo. V zvezi s sovpadanjem med Schelerjevo filozofsko
antropologijo in Vebrovo filozofijo bomo izpostavili njegovo delo Filozofija. Načelni nauk
o človeku in njegovem mestu v stvarstvu (1930), na osnovi katerega bomo primerjali
Schelerjevo in Vebrovo pojmovanje človeka. V drugem delu razprave bomo poskušali
pokazati, da zasledimo njuno pojmovanje človeka tudi v pedagoških konceptih slovenskih
duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov.

v 'skokih', diskontinuirano« (prav tam). Engels je za ponazoritev izbral nastajanje ječmenovega zrna: »Zrno
pade na zemljo in tam je uničeno ('negirano'). Iz njega vzklije rastlina in iz njene negacije, smrti, spet nastane
zrno, vendar že na višji ravni, ker se je medtem mnogokrat pomnožilo« (prav tam).
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2.3.1.1 Vidiki Vebrove filozofije, ki so relevantni za kontekst razprave

Za celovitejše razumevanje Vebrove misli ter njene povezanosti s Husserlovo
fenomenologijo se je za začetek smiselno ustaviti pri Alexiusu Meinongu (1853-1920),
Husserlovem sošolcu in Vebrovem učitelju. Kot že rečeno, je Veber izšel iz Meinongove
šole predmetne teorije, ki je izhajala iz obravnave doživljajev, njihovih predmetov in
odnosa med njimi (Žalec, 2011, str. 107).

Meinong se je leta 1878 habilitiral na Dunaju, 1882. je postal profesor v Gradcu, leta 1914
pa član avstrijske akademije znanosti. Leta 1894 je v Gradcu ustanovil prvi psihološki
laboratorij v Avstriji, tri leta kasneje pa filozofski seminar (Trstenjak, 1996a, str. 379).
Veber sodi med najmlajšo generacijo Meinongovih učencev in je edini razvil predmetno
teorijo v samostojni filozofski sistem36 (prav tam, str. 380). Meinong je bil slovenskemu
filozofu še posebej naklonjen, kar se kaže med drugim tudi v tem, da mu je v oporoki
zapustil svojo zasebno filozofsko knjižnico (Trstenjak, 1996, str. 5). Kakor ugotavlja
Trstenjak (prav tam, str. 6), si je Veber pod Meinongovim vplivom prilastil tudi dokaj
težek jezikovni izraz: »Piše v večkrat zapredalčkanem slogu, s sestavljenimi načinovnimi
in prislovnimi zvezami v istem povedku, kar sicer misel pojasnjuje, branje pa otežkoča«
(prav tam).
Izhodišče Meinongove misli je, da »so se doslej vse znanosti zanimale predvsem za to, kar
v pravem pomenu je ali eksistira«, zato se je po njegovi oceni pojavila »nedvomna potreba
po znanosti, ki obravnava svoje predmete, ne da bi se posebej omejila prav na tiste, ki
zares bivajo, tako da jo je v tem smislu mogoče nazvati daseinsfrei (neupoštevajoča
bivanja). To znanost o predmetu kot takem ali o čistem predmetu sem nazval
Gegenstandstheorie37« (Meinong, cit. po Janžekovič, 1981, str. 93). Meinong je tako kot
36

Trstenjak (1996a, str. 379-380) šteje med Meinongove učence predvsem nekatere »gestaltpsihologe«, še
posebej Christiana von Ehranfelsa (1889-1932), od katerega izvira izraz Gestaltqualitat. Gestalt mu pomeni
več kakor vsota posameznih delov, na primer melodija kot Tongestalt. »Danes« gre ta filozofija po
Trstenjakovi oceni v smeri analitične filozofije (prav tam).
37

Ker je po Meinongu predmet vse, za kar na kakršenkoli način vemo, recimo tudi okrogel kvadrat, je toliko
glavnih vrst predmetov, kolikor je osnovnih dojemalnih doživljajev. »Dojemamo pa na štiri načine: s
predstavami, z mišljenjem, s čustvovanjem, s teženjem (Meinongovi izrazi: Vorstellen, Denken, Fuhlen,
Begheren). Tem štirim vrstam doživljajev ustrezajo štiri vrste predmetov: Objekte (osnove), Objektive
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Husserl izhajal iz temeljne Brentanove misli, da je naša zavest vedno zavest o nečem ali
nečesa (prav tam). Po Trstenjaku (1996, str. 6-7) je predmetna teorija »od bivanja
neodvisna znanost, podobno kakor fenomenološki oklepaj ali izključitev eksistence v
sodbah (Husserl)«: »Zakoni predmetne teorije imajo brezčasni, nujni in neempirično
vzročni karakter; njihov glavni princip ni zakon vzročnosti, marveč princip protislovja«
(prav tam).

Z vidika sovpadanja Meinongove in Vebrove predmetne teorije s Husserlovo
fenomenologijo, je za kontekst razprave smiselno opozoriti na njihovo zavračanje
psihologizma. Po Vebru (2000, str. 155) je psihologizem »nauk, da gre pri vsaki tako zvani
'objektivni' zakonitosti samo za izkustveno-psihološko činjenico in da so zato tudi vse
načelne vede, kakor npr. logika ali celo matematika, le posebni odtenki - empirične
psihologije«. Kakor navaja (Veber, 1921, str. 190), je »psihologizem«, ki je »posledica
previsoke cenitve eksperimenta v psihologiji«, »smrt vsake prave logike, spoznavne teorije
itd.« (prav tam).
Tako kot Vebrova in Meinongova predmetna teorija tudi »Husserlova fenomenologija noče
biti nikakršen psihologizem, nikakršno genetično-vzročno psihološko razlaganje pojavov v
naši zavesti« (Stres, 1998, str. 256): »Fenomenologija opisuje, vendar to ni psihologizem,
ker ne izvaja pomena iz psihološkega nastajanja naših pojmov v naši zavesti« (prav tam).
Husserl je psihologizem razumel kot »pojavno obliko t. i. negativizma, ki kot neiztrebljiv
skepticizem in relativizem spremlja pozitivni tok filozofije že od grških začetkov« (TonkliKomel, 1997, str. 72). Pojav psihologizma je interpretiral kot »znak krize sodobne znanosti
in sodobnosti sploh, krize, s katero se je sam osebno soočil neposredno po Logičnih
raziskavah in je odtlej vse bolj zaposlovala njegovo filozofiranje« (prav tam).
Jerman (1985, str. 220) navaja, da je bil psihologizem »v Vebrovem času tako imenovana
'vroča' tema« in se ga je »seveda zavedal«: »Zato se je od psihologizma kot od
svojevrstnega (in za dobršen del devetnajstega stoletja tipičnega) redukcionizma tudi
omejil« (prav tam). Tudi Trstenjak (1996, str. 52) ugotavlja, da se je Veber kot »predmetni
(dejstva), Dignitative (vrednote), Desiderative (najstva). Prevodi Meinongovih izrazov so Vebrovi«
(Janžekovič, 1981, str. 93).
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teoretik uspešno ogradil od takrat še precej prevladujočega psihologizma v psihologiji«
(prav tam). Po Trstenjaku (1996, str. 56) je princip intencionalnosti, ki je značilen za
Husserlovo fenomenologijo ter Meinongovo in Vebrovo predmetno teorijo, tisti, ki
omogoča znanstveno ovreči psihologizem. Sicer pa se bomo k intencionalnosti (po Vebru
naperjenosti) še vrnili, saj zasledimo ta pojem tudi v diskurzu slovenskih duhoslovnih oz.
kulturnih pedagogov in je kot tak pomemben za razumevanje osrednjega problema
razprave.
Kot že rečeno, se bomo glede Vebrovega vpliva na obravnavane pedagoge osredotočili
predvsem na njegov koncept doživljanja kot temeljnega akta spoznavanja. V zvezi s tem
moramo izpostaviti dve obdobji Vebrovega filozofskega razvoja. Prvo obdobje, za katerega
je značilno delo Uvod v filozofijo (1920), je trajalo od njegovih filozofskih začetkov do leta
1927. V tem obdobju je izhajal iz predmetne teorije svojega učitelja Meinonga. Leta 1930
je Veber o tem zapisal (Veber, 2000, str. 8): »V Ljubljano sem prišel kot Meinongov učenec
in torej obenem kot verni zastopnik tako imenovane in zdaj, mislim, tudi pri nas že dobro
znane predmetne teorije (Gegenstandstheorie); tudi sam sem to teorijo intenzivno gojil in
obenem na ta temelj dejanski postavil tudi različne drugačne filozofske panoge. - Vendar
pa je moje osnovno filozofsko zanimanje že od nekdaj bilo bolj dušeslovnega značaja,
nego zgolj predmetno-teoretskega. In v tem pogledu me tudi predmetna teorija dolgo časa
ni prav nič ovirala. /…/ Vendar pa gre pri predmetni teoriji, kolikor jo motrimo z
dušeslovnega vidika, izhodno ter končno samo za eno enostavno razmerje, namreč za
razmerje med doživetjem in objektom ali predmetom doživetja, torej npr. za razmerje med
'gledanjem barve' in 'barvo', za razmerje med 'uživanjem lepote' in 'lepoto' itd.«. Kot
vidimo, je za prvo fazo Vebrovega filozofskega razvoja bistveno razlikovanje razmerja
med doživetjem in objektom (ali predmetom) doživetja.
Po letu 1930 govorimo o drugem obdobju Vebrovega razvoja. Najbolj zgoščeno in
zaokroženo je poglede iz tega obdobja predstavil v delu Filozofija. Načelni nauk o človeku
in njegovem mestu v stvarstvu (1930), kjer oriše (prav tam, str. 10) »/…/ 'novi' temelj
mojega sedanjega gledanja na svet in življenje«. Po Vebru (prav tam) je »razen že prej
omenjenega osnovnega razmerja med 'doživetjem' in 'objektom doživetja' najmanj enako
pomembno še povsem drugačno razmerje med 'doživetjem' in 'subjektom doživetja' in da
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daje šele to drugo razmerje življenju, zlasti pa človeškemu življenju, vso njegovo globino
in - ostrino«. Za drugo obdobje Vebrovega filozofskega udejstvovanja je torej bistveno
razlikovanje razmerja med doživetjem in subjektom doživetja.
Kot vidimo, ima doživetje pomembno mesto v Vebrovem filozofskem konceptu, ključno pa
bo tudi v razumevanju pedagoških nazorov slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih
pedagogov (predvsem Gogalovih). Za kontekst naše razprave velja izpostaviti predvsem
odnos med doživetjem in doživljajem. Veber v Uvodu v filozofijo (1921) govori izključno o
doživljajih, v Filozofiji (1930) pa pojem doživljaj zamenja pojem doživetje. V Uvodu v
filozofijo označi »predstave, misli, čustva in stremljenja« kot doživljaje (Veber, 1921, str.
46), v Filozofiji pa pojmuje »predstave, misli, čustva ter stremljenja« kot doživetja (Veber,
1930, str. 83). Zamenjava pojma doživljaj z izrazom doživetje je razvidna predvsem iz
»Imenskega in stvarnega registra« ob koncu obeh navedenih del. Tako npr. v Uvodu v
filozofijo (Veber, 1921, str. 337) v imenskem registru zasledimo izključno pojem doživljaj,
medtem ko v »registru« iz Filozofije (Veber, 2000, str. 223-224) prevladuje pojem
doživetje. Veber torej teh dveh pojmov ne razlikuje, kar pa ne velja za njegovega učenca
Gogalo. Kot bomo videli v drugem delu razprave, imata v Gogalovi pedagoški teoriji
pojem doživljaj in doživetje vsak svojo funkcijo in je njuno razlikovanje ključnega pomena
za razumevanje njegovega pedagoškega koncepta (prim. Gogala, 1939, str. 59). V
kontekstu raziskave tudi pri Husserlu nismo zasledili razlikovanja med pojmoma doživetje
in doživljaj38. Če se spomnimo, ima doživljaj osrednje mesto v Husserlovi fenomenologiji,
ki proučuje doživljanje in njegovo vsebino ali pomen. Husserl označi intencionalnost oz.
»lastnost doživljajev« kot »glavno fenomenološko temo« (Husserl, 1997, str. 273). Sicer
pa se bomo k doživljaju in doživetju vračali skozi celotno nadaljnjo razpravo, saj bomo
predvsem na podlagi analize teh dveh pojmov poskušali prepoznati sovpadanje pedagoške
teorije slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov z Vebrovo predmetno teorijo in
Husserlovo fenomenologijo.
38

V 136. opombi h Gadamerjevem delu Resnica in metoda glede pojma doživetje/doživljaj prevajalec
opozarja: »Čeprav je pri prevajanju besede Erlebnis načelno mogoče vpeljati dodatno razlikovanje, ki ga
nemški jezik ne omogoča, med bolj literarno-romantičnim pojmom 'doživetje' (ki se bolj navezuje na 'celoto')
in konceptualno-filozofskim izrazom 'doživljaj' (ki se bolj navezuje na 'enoto'), pa povsem natančna
razločitev ni vedno mogoča; v takih primerih si pomagamo z rešitvijo doživetje/doživljaj« (Virk, v: Gadamer,
2001, str. 64). Kot bomo pokazali v drugem delu razprave na primeru Gogale, slovenski jezik omogoča
razlikovanje med doživetjem in doživljajem.
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V nadaljevanju si oglejmo še nekatere temeljne značilnosti Vebrove misli, ki so relevantne
za nadaljnjo analizo. Kakor pri Husserlu, se bomo tudi pri Vebru omejili predvsem na
njegovo metodo in ne na celoten filozofski sistem.
Metoda, ki zagotavlja filozofiji znanstvenost, je po Vebru »metoda samoopazovanja ali
introspekcija39« (Veber, 1921, str. 120): »Le na podlagi te introspektivne metode se je v
zadnjih letih posrečilo dognati vsakovrstne, tudi kavzalne zakone duševnosti, npr. zakone
predstavne asociacije, zakone pažnje, zakone spomina, zakone čustev in stremljenj, zakone
vsakovrstnih 'dispozicij' itd., sploh zakone, ki se najdejo danes v vsaki boljši 'Psihologiji' te
vrste«. Na tem mestu omenja Veber Brentanovo delo Psyhologie vom empirischen
Standpunkt (1874) (prav tam).
Vebrov študent Vladimir Bartol je v svoji recepciji Vebrove Filozofije leta 1930 o tej
metodi zapisal (Bartol, 1993, str. 67): »Za oris 'apriorne strukture' (Fr. Veber), t. j. za
nekako anatomijo naše duševnosti, nam služi introspektivna (Bolzano, Brentano, Meinong,
Veber) ali tudi fenomenološka, bistvogledna (Wesenschau, E. Husserl) metoda, katere
početki vodijo od Avguština preko Descartesa, pa tudi Kanta, do vseh današnjih t. i.
filozofskih psihologov. V njeno področje spadajo vsi oni duševni pojavi, katerih se
zavedamo, ki jih pa moramo iztrgati iz njihove vzročne vezi, da jih moremo opisati,
analizirati (Fr. Veber: 'Analitična psihologija')«. To metodo, ki jo Bartol označi tudi kot
»deskriptivno-analitično« (prav tam, str. 68) in »introspektivno-deskriptivno« (prav tam,
str. 85), razloži z naslednjimi besedami (prav tam, str. 82): »Po tej metodi mora biti
raziskovalcu predmet že dan; kajti njen delokrog je ugotavljanje ne njega, temveč njegove
'apriorne strukture', t.j. one zgradbe, ki mu po njegovi lastni strukturi pripada (Fr. Veber v

39

Veber opiše to metodo z naslednjimi besedami (Veber, 1921, str. 189-190): »Pogled vsakdanjega človeka
je obrnjen navadno le na 'zunaj', razen izjemnih slučajev, posebno intenzivnega čustvovanja in stremljenja ni
ta pogled skoro nikoli 'introspektiven'. Tak introspektiven pogled je pa mogoč, in sicer na vsej črti naše
duševnosti. Kdor se temu pogledu le za kratek čas uda in ne odmakne svoje pozornosti takoj zopet na 'zunaj',
mora pač ostrmeti nad bujno pestrostjo sveta, ki mu ga nudi ta pogled in ki ne stoji glede mnogoštevilnosti in
različnosti svojih pojavov in zakonitosti v ničemer za 'zunanjim svetom': kakor tukaj, tako vidi tam v vseh
podrobnostih nepregledno postajanje in prenehanje, mirno stanje in burno valovanje, bližanje in
oddaljevanje, dviganje in padanje, kratko lasten svet, ki se pa od vsega zunanjega sveta razlikuje tako, da ne
more najti ne vsakdanji človek ne znanstvenik za to razliko kakega drugega primera nego le besede: tam
fizičen, tu psihičen svet; tam mrtva narava, tu duševnost, življenje. Ta 'introspektivno' gledani svet, t.j.
duševnost ali življenje v nasprotju s fizikalnim, mrtvim svetom, hočemo torej v sledečih izvajanjih splošno in
podrobno opisati«.
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svojih delih). Dan pa je lahko ali neposredno kot njegovo lastno doživljanje, ki in kako se
ga sam v trenutku zaveda, ali pa posredno, t.j. kot izsledek drugih, izkustvenih metod«.
Po Jermanu (1987, str. 129) ta metoda predpostavlja tri temeljna dejstva: doživljanje,
predmet doživljanja in subjekt doživljanja. Iz pojma doživljanja in njegovega predmeta
izhaja njun medsebojni odnos-odnos intencionalnosti ali naperjenosti zavesti na predmet,
»ki določa celotno Vebrovo filozofsko iskanje kot bistveno fenomenološko« (prav tam).
Pojem intencionalnost, ki sta ga razširila Brantanova učenca Husserl in Meinong, je Veber
nadomeščal s slovensko besedo »naperjenost«. Po Trstenjaku (1996, str. 89) spada
»intencionalnost ali naperjenost doživljajev na njim prirojen predmet« med temeljne
postavke Vebrove predmetne teorije: »Čista predmetna teorija se zanima samo za
intencionalni odnos doživljaja do predmeta; v tem je bistvo predmetne teorije40« (prav tam,
52). Tudi Jerman (1985, str. 221) navaja, da je izhodišče Vebrove filozofije
»intencionalnost, ki usmerja filozofovo raziskovanje tipičnega fenomenološkega razmerja
med predmetom in mislijo o njem (doživetju)«. Veber zapiše (Veber, 1985, str. 1): »Vsako
razmišljanje je namreč neobhodno naperjeno na neki predmet, vselej ko mislimo, mislimo
nekaj o nečem, kar ni naše mišljenje samo «.

Poglejmo si izredno podobno pojmovanje tega bistvenega pojma fenomenologije in
predmetne teorije pri Vebru in Husserlu. Kot že rečeno, nadomešča Veber izraz
intencionalnost s slovensko besedo naperjenost.
Po Vebru (2000, str. 51) ima vsako doživetje »posebno stran, vsled katere imenujemo to
doživetje - naperjeno«. To pomeni, »da je vsaka predstava vedno obenem predstava
'nečesa'« in da je »vsaka naša misel vedno in brezpogojno obenem misel 'na nekaj'« (prav
tam). Tudi »ko kakorkoli čuvstvujemo in stremimo, vedno spričo 'nečesa' čuvstvujemo in
40

Veber loči dva temeljna tipa doživljajev, katerih temeljna lastnost je naperjenost: umske in nagonske.
Nagonski doživljaji obsegajo čustvovanje in stremljenje, njihov namen je, da spodbujajo k aktivnosti,
domena umskih pa je predstavljanje in mišljenje (da nas učijo o naši okolici in nas samih). Med umskimi in
nagonskimi doživljaji vlada dinamičen odnos, kajti »vsako nagonsko doživetje obenem zahteva umsko
doživljanje, toda dočim nas to doživljanje res samo 'poučuje' ter nam v tem smislu najrazličnejše pojave sveta
in življenja samo tako in drugače 'kaže' ter 'predočuje', pa nas vzporedno nagonsko doživetje obenem tira ali
'žene' k praktičnim dejanjem, ki so možna na podlagi one naše poučenosti o samem sebi ter v vsej naši
okolici, ki pa neposredno izvirajo izključno le iz našega nagonskega doživetja« (Veber, 2000, str. 44).
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po 'nečem' stremimo«: »Npr. 'uživamo' jed, 'boli' nas zob, radujemo se uspehov, žalujemo
ob nesreči, želimo si zdravja itd.« (prav tam).
Podobno formulacijo zasledimo pri Husserlu (1997, str. 274): »Intencionalnost nam
pomeni svojskost doživljajev, 'zavest o nečem'. /…/ zaznavanje je zaznavanje nečesa,
recimo stvari; razsojanje je razsojanje o nekem stanju stvari; delanje se odvija v delovanju,
delo v dejanju, ljubezen v ljubljenem itd. itd.«. »V vsakem aktualnem kogitu se iz čistega
jaza sevajoči 'pogled' usmeri na 'predmet' vsakokratnega korelata zavesti, na stvar, na
stanje stvari in razvija pri tem zelo različne zavesti o njem« (prav tam).
Veber že leta 1921 v Uvodu v filozofijo zapiše (Veber, 1921, str. 68): »Če si le nekaj
natančneje ogledamo doživljaje kakor misel, veselje, žalost, gledanje, hotenje itd., pač
kmalu opazimo totalno odvisnost teh predmetov od nekega drugega pojava, ki še – le kot
tak omogoči njih realizacijo; vsaj prepričati se moramo kmalu o tem, da bi noben doživljaj,
če ga vzamemo tako, kakor je, to je, brez vseh drugih dodatkov, bi sploh ne morel
eksistirati. Vsaka misel, čustvo, stremljenje, gledanje i.t.d. ni samo, kakor smo to svojčas
rekli, vselej misel na nekaj, veselje ali žalost nad nečim, stremljenje po nečem, gledanje
nečesa itd. je ob enem nujno in vselej misel, čustvo, stremljenje, gledanje nekoga, tako da
moram svoječasnemu načelu o vzporednosti in razliki med doživljanjem in predmetom
dodati zdaj ravno tako na prvi pogled razvidno načelo o nujni vzporednosti in razliki med
doživljajem in ta doživljaj doživljajočim jaz-om. Vsak doživljaj bi 'visel v zraku', da ni
onega, ki ga doživlja: ne bilo bi misli, veselja, gledanja, hotenja itd., da ni npr. osebe, ki to
in ono misli, se tega in tega veseli, to gleda hoče itd. vsak doživljaj kaže torej neko
popolno odvisnost od našega jaz-a, ki torej tudi iz tega razloga ne more biti istoveten z
nobenim doživljanjem«.

V tem kontekstu se nam Veber predstavi tudi kot bralec Husserla (prav tam, str. 314), ko
omenja »E. Husserla, čigar znana 'Phaenomenologie' zastopa vedno ostreje obojestransko
ali medsebojno odvisnost med doživljaji in njih predmeti, stoječ izrečno na stališču
modernega 'idealizma' (duševnosti ni brez neduševnosti in narobe, kar naj velja v smislu
aksijomatične razvidnosti. Prim. E. H.: 'Ideen zu einer reinen Phaenomenologie und
phaenomenologischen Philosophie', Halle 1913; 'Logische Untersuchungen' I/II, Halle,
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1913/1921«. To je tudi eno izmed redkih mest, kjer Veber omenja Husserla. Več kot na
Husserla, se sklicuje na njegovega učitelja Brentana (npr. Veber, 1921, str. 120, str. 190).
V okviru razprave smo omembe Husserla pri Vebru zasledili, ko našteva Brentanove
učence (Veber, 2000a, str. 125), ko govori o »Husserlovi struji naše skupne (Brentanove)
filozofske šole« (prav tam, str. 123), predvsem pa v poročilih o disertacijah svojih
doktorandov.
Tako Veber omenja Husserla v poročilu o disertaciji Mirka Hribarja, kjer govori o dveh
»najmočnejših, nasprotujočih si taborih v sodobnem filozofskem prizadevanju«: kriticizmu
in transcendentalizmu. V slednjega umešča Bolzana, Brentana, Husserla in Meinonga
(Veber, cit. po Cindrič, 2015, str. 110).
V poročilu o disertaciji Lojzeta Potočnika razlikuje med »psihologijo v razvojnogenetičnem smislu« in »fenomenološko (bistvogledno) analizo pristojnih psiholoških
dejstev«. V povezavi s slednjo omenja »predmetno teorijo Aleša Meinonga in
fenomenologijo Edmunda Husserla« (prav tam, str. 219).
Husserla omenja tudi v poročilu o disertaciji Hermana Lešanca, pod katerega sta se
podpisala skupaj z Ozvaldom. Omenja ga v kontekstu Brentanovega pojmovanja
doživljanja kot intencionalnega akta, ko navaja, da so Brentanu »sledili njegovi učenci in
učenci teh učencev, kakor Meinong, Husserl, Scheler idr.« (prav tam, str. 162). Lešancu je
Veber na rigorozu tudi postavil vprašanja, ki so se neposredno dotikala Husserla:
»Brentanizem, Intencionaliteta po Meinongu in Husserlu, Neposredna danost in
intencionalnost« (prav tam. 164).
Sicer pa Cindrič v svojem delu o Vebrovih doktorandih navaja (prav tam, str. 44), da se je
od študentov med drugim pričakoval tudi poglobljen študij kakega filozofa novejše dobe,
med katerimi navaja tudi Husserla (ob Descartesu, Spinozi, Kantu, Bolzanu, Wuntdu,
Humu, idr.).
Če primerjamo Vebrovo in Meinongovo predmetno teorijo s Husserlovo fenomenologijo,
lahko kljub skupnim značilnostim opazimo razlike. Tako pri Vebru kot pri Meinongu je
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»zanemarjen Husserlov pojem transcendentalnosti41« (Kovač, 1996, str. 198).
Po našem vedenju se Veber in Husserl razhajata tudi v pojmovanju intuicije. Kot smo
pokazali, je intuicija eden izmed vidikov Husserlove fenomenologije (prim. Husserl, 1991,
str. 46; Husserl, 1997, str. 36), medtem ko je v okviru raziskave pri Vebru nismo
eksplicitno zasledili. Ker ima koncept intuicije pomembno vlogo v pedagoških konceptih
duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov, predpostavljamo, da se v njihovem pojmovanju
intuicije kaže Husserlov vpliv oz. njihovo razumevanje Husserla.
Veber se je v drugem obdobju svojega udejstvovanja precej približal filozofski misli
Husserlovega učenca Schelerja, kar je razvidno iz njegovega dela Filozofija kot načelni
nauk o človeku in njegovem mestu v stvarstvu (1930): »To delo je bila jasna artikulacija
preobrata v Vebrovi misli, njegovega prekoračenja okvirov predmetne teorije, razvijanje
antropološko utemeljene filozofije, ki je vedno bolj kazala v isti smeri kot krščanska misel.
Lahko bi govorili o drugi, personalistični fazi Vebrove filozofije« (Žalec, 2015, str. 279).
Omenjeno Vebrovo delo, ki ga Trstenjak (1996, str. 76) označi za »očrt filozofske
antropologije«, je miselno precej sorodno s Schelerjevim delom Položaj človeka v kozmosu
(1928), kar nakazujeta že podobna naslova. Da je bil Veber seznanjen s Schelerjevo
mislijo, pričajo predvsem seznami predavanj in seminarjev, ki so jih obiskovali njegovi
doktorandi. Iz njih je razvidno, da je Veber v zimskem in letnem semestru študijskega leta
1931/1932 vodil seminar z naslovom Kritični pretres Hartmannove in Schelerjeve etike
(Cindrič, 2015, str. 122-123). V zimskem in letnem semestru 1934/35 1935/36 je bil naslov
seminarja Psihologija Maksa Schelerja (prav tam, str. 158-159). V študijskem letu 1935/36
je predaval filozofsko antropologijo (prav tam, str. 199).

41

Po Kovaču (1996, str. 198-199) pojem transcendentalnosti »prerašča razliko med subjektom in objektom in
ne kaže samo na subjektivno konstitutivnost objekta, ampak tudi na njegovo zunanjost in konkretnost, ki se
javlja v naši zavesti in jo lahko opisujemo. To se pravi, da subjekt ne pride najprej k zavesti o predmetu in
tudi ne o samem sebi, ampak subjekt najprej uvidi odnos, ki ga ima do predmeta« (prav tam). Husserl je
kasneje to transcendentalnost še podčrtal s pojmom korelacije: »Ni samo subjekt tisti, ki s svojo spoznavno
zmožnostjo pogojuje predmet, predmet sam zahteva določen pristop, če ga hočemo spoznati. In ta pristop ni
poljuben, spada k bistvu predmeta. Naj pojasnimo: pristop k hiši, ali vstop vanjo, vodi preko steze in vrat.
Oboje pa spada k bistvu hiše, saj bi sicer brez pristopa hiša ne bila bivališče in brez vrat bi bila povsem nekaj
drugega« (prav tam).
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Vrnimo se k Vebrovem delu Filozofija kot načelni nauk o človeku in njegovem mestu v
stvarstvu (1930). Žalec ugotavlja (2000, str. 311), da »verjetno nobenemu slovenskemu
filozofskemu delu pred in po Filozofiji ni bilo namenjene, in to takoj po njegovem izidu,
toliko obsežne in natančne pozornosti naše kulturne javnosti«. Ker se je »skozi njeno
recepcijo izrisal skorajda celoten tedanji filozofsko-kulturni prostor« (prav tam), si bomo
ogledali njene temeljne poteze ter na kratko orisali kritike, ki jih je bila deležna. Videli
bomo, da je Vebrovo Filozofijo pred kritiki branil predvsem njegov učenec Gogala. Ko
bomo analizirali Gogalov pedagoški koncept, bomo pokazali, da njegovo pojmovanje
človeka v bistvenih potezah sovpada z Vebrovimi opredelitvami v Filozofiji (1930).

V Filozofiji Veber ugotavlja (Veber, 2000, str. 7), da je človek »edino izkustveno dano
živo bitje, ki je torišče dvojnega razvoja, prirodno-vzročnega in duhovno-svobodnega«:
»Po prvem svojem razvoju je tudi človek kos prirodnega stvarstva, po drugem svojem
razvoju pa je človek sam tvorec kulture in edino zgodovinsko bitje na svetu« (prav tam).
Veber (prav tam, str. 103) loči »dušno-animalno in duhovno-osebno plat človeške narave«
ter opozarja, da je »bistvo živega človeka v njegovem doživljanju, ne pa v njegovi
telesnosti« (prav tam, str. 29). Po Vebru (prav tam, str. 27) »so doživetja ona in edina
temeljna stran našega bistva, brez katere bi tega bistva sploh ne bilo«.
Pojmovanje človeka oriše Veber tudi z naslednjimi besedami, v katerih lahko prepoznamo
sovpadanje s Schelerjevo filozofsko antropologijo (prav tam, str. 144): »Najvnanjejša plat
človeka je njegova telesnost; na tej telesnosti je razvojno zgrajena njegova animalna
duševnost, zgolj gonska kakor tudi predstavno-čustvena. Do te točke ni bistvene razlike
med človekom in živaljo. Toda na animalni človekovi duševnosti je razvojno zgrajena
duhovnost njegova in z njo vred tudi človek sam, seveda ne več kot golo telo, tudi ne več
kot gola živalska duša, temveč kot individualna osebnost. Torej pa je sploh (tudi razvojno!)
temeljno in najnotranješe jedro vsakega človeka le njegova osebnost, ki pa ima razen
duhovnega svojega doživetja tudi še poslovanje rastlinsko-živalske duše«.
Kot vidimo, se je tudi Veber, tako kot Scheler (1998, str. 32-33), pri opredelitvi človeka
oprl na primerjavo med človekom in živaljo. Tudi po Vebru (2000, str. 90) je »točka, ki
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človeka od vse prirode nepremakljivo razlikuje«, »duhovna ali osebna stran njegovega
svojstva«, zaradi česar je človek »edino osebno-duhovno bitje na zemlji« (prav tam, str.
204). Za Vebra (prav tam, str. 158) je »človeška oseba nosilec doživetja«, »osebnost« pa
označi (prav tam, str. 102) kot »bistvo človeka samega«: »Duhovnost ali osebnost nam
zdaj pomenja toliko, kakor stroga podstatnost, stroga substancialnost, o kateri obenem
velja, da bi jo izven človeške narave v vsem izkustveno danem vesoljstvu povsem zaman
iskali« (prav tam, st. 99).
Že uvodoma smo opozorili na Vebrov zahteven jezik. Slednje je še posebej razvidno iz
njegove opredelitve pojma osebnosti v Filozofiji (1930). Veber poda »sledečo ostro in
zakonito celotno sliko človeške osebnosti« (prav tam, str. 183): »Človeška osebnost ima
samosvoje osnovno jedro, ki je dano z njeno ter v vsakem izkustveno danem vesoljstvu
samo na točki človeka obistinjeno podstatnostjo ali substancialnostjo. Ta podstatnost
človeških subjektov pa ima obenem za posledico vse to, kar nazivamo človeški razum ali
človeško pamet in kar v svojem bistvu ni nič drugega nego samodejavna stališčnost
vsakega človeškega subjekta. Ta iz podstatnosti same izvirajoča razumnost ali pametnost
človeške osebnosti pa ima v zvezi s tem, da nahajamo med doživetji te osebnosti tudi
čustva, še to nadaljnjo posledico, da človek in to kot edini med vsemi izkustveno danimi
živimi bitji, tudi v pravem pomenu besede - vrednoti«.
Kljub zgoščeni in težko razumljivi formulaciji, pa lahko iz Vebrove opredelitve osebnosti
implicitno razberemo sovpadanje z načeli Schelerjeve filozofske antropologije. Če se
spomnimo, je za Schelerja (1998, str. 38) oseba »tisti center v človeku, ki je vzvišen nad
nasprotjem med organizmom in okolnim svetom«. Po Schelerju (prav tam, str. 42) se lahko
»edino človek - kolikor je oseba - kot živo bitje - povzpne nad samega sebe in si iz centra,
ki je hkrati onstran prostorsko-časovnega sveta, naredi vse za predmet svojega spoznanja«.
Tako lahko razumemo tudi Vebrovo opredelitev osebnosti (Veber, 2000, str. 138).
Omenili smo že, da se je Veber v drugi polovici svojega filozofskega razvoja približal
krščanski filozofiji, kar se kaže tudi pri njegovem pojmovanju osebnosti. Tako ocenjuje
(prav tam, str. 202-203), da je »šele s krščanstvom postala odkrita osebnost človekova« in
da je »šele s krščanstvom stopila v odločilno ospredje vprav duhovna stran celotne

80

človeške narave« (prav tam, str. 119). Kakor navaja (prav tam, str. 133), »dobiva osebnost
vsakega človeškega posameznika šele preko razmerja človeka do Boga tudi lastno končno
završenost ter samoniklo zaključenost«.
Čeprav je Vebrovo pojmovanje osebe pogosto težko razumljivo, je za kontekst razprave
pomembno predvsem zaradi razumevanja personalističnih izhodišč Gogalove pedagogike,
ki jih bomo analizirali v 3. poglavju.
Kljub temu da je Veber predvsem filozof, se ustavi tudi pri vprašanju vzgoje. Ko se
sprašuje, »Čemu vsa 'vzgoja' človeka?« (prav tam, str. 78-79), odgovori: »Pač zato, da
postaja vse njegovo predstavljanje, mišljenje, čustvovanje in stremljenje vedno pravilnejše
in da doživlja čim manj nepravilnega doživetja. /…/ Samo temu cilju služi končno tudi ves
razvoj znanosti, religije, umetnosti, politike, gospodarstva ter vseh ostalih kulturnozgodovinskih činiteljev. /…/ Vprav ta pravilnostna ali, kar naj isto pove, normativna stran
človeškega doživetja je že po rečenem ona njegova stran, katera edina loči to (človeško)
doživljanje od vsega ostalega življenja na zemlji, živalskega in rastlinskega« (prav tam).
Ugotavlja (prav tam, str. 162), da »tudi vzgoja sama ne more storiti človeka res dobrega«:
»Z vzgojo moremo samo toliko doseči, da se dobrota človeka vedno v večji meri tudi na
zunaj javlja, ozir. da se hudobnost človeka vsaj na zunaj ne javlja: vzgoja ne more dobrote
ustvariti ne zlobe uničiti; vzgoja more samo to storiti, da postane po lastnem sestavnem
bistvu dober človek - tudi na zunaj (tudi za druge vidno) dober in da postane po lastnem
sestavnem bistvu hudoben človek - vsaj na zunaj (torej vsaj navidezno) dober« (prav tam).
Kot bomo pokazali v tretjem poglavju, je Veber z navedenim razmišljanjem precej
zaznamoval pedagoško teorijo slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike, prav tako pa
je s svojo Filozofijo sprožil številne polemike. Vebrovo delo Filozofija. Načelni nauk o
človeku in njegovem mestu v stvarstvu je bilo deležno negativne kritike s strani Simona
Dolarja42, Božidarja Borka43, Maksa Robiča44, Vebrovega učenca Vladimirja Bartola45 in
42

Simon Dolar (1877-1966), fizik in kritik. Po študiju matematike in fizike na dunajski in filozofije na graški
univerzi (1905) je poučeval v Ljubljani in Kranju (Žalec, 2000, str. 250). Dolar je v svoji kritiki zavrnil vse
tri Vebrove »dokaze« za bivanje Boga, prav tako zavrne »dokaz iz okrnjenosti človeške osebnosti« (prav
tam, str. 252).
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Henrika Tume 46 , medtem ko je kritika Alfreda Šerka 47 nekje vmes, med negativno in
pozitivno. Izčrpno pozitivno oceno Vebrovega dela je podal njegov učenec Stanko Gogala,
ki je hkrati Vebra branil tudi pred očitki negativnih kritik. Prav tako so pozitivno oceno
podali Anton Trstenjak 48 , Etbin Bojc 49 , France Terseglav 50 , Aleš Ušeničnik 51 in Ivan
Grohar52.
43

Božidar Borko (1896-1980), publicist, urednik, prevajalec in esejist. Borko ugotavlja, da se »dr. Veber in
dr. Ušeničnik razhajata le še v rečeh, ki so za samo filozofijo nemara pomembne in zanimive, ki pa so za
duhovno življenje naroda nebistvene in nevažne«: »Težko bi se namreč odpovedali nazorom, ki smo se jih
navzeli zlasti po Masaryku in ki so še bolj izraženi v pragmatizmu, da bodi tudi filozofija življenjski činitelj,
nekaj, kar človeku in človeštvu pomaga živeti« (cit. po Žalec, 2000, str. 254).
44

Maks Robič (1892-1954) je študiral filozofijo na Dunaju (dipl. in prom. 1919). Služboval je kot
gimnazijski in učiteljiščni profesor. V časopisu Naša doba je podal obširno, okrog 40 strani dolgo kritiko
Vebrove Filozofije. Robič je bil npr. kritičen do »analitične ali fenomenološke psihologije«, zavrnil je dokaze
za božje bivanje itd. (Žalec, 2000, str. 255-268).
45

Vladimir Bartol (1903-1967) je prav tako kot Gogala in Čibej doktoriral pri Vebru. Bil je najmlajši Vebrov
doktorand. Doktoriral je pri dvaindvajsetih letih (Cindrič, 2015, str. 46). Danes je tako doma kot v tujini
poznan predvsem po romanu Alamut (1938).
46

Henrik Tuma (1858-1935), politik, publicist in alpinist. Po izobrazbi je bil pravnik: »Pretresal je slovensko
filozofsko izrazje ob knjigi M. Rostoharja Uvod v znanstveno mišljenje (1909) ter obravnaval probleme
mišljenja in volje. Ukvarjal se je z vprašanji verstva, etike in socializma« (Žalec, 2000, str. 275). Temeljni
Tumov očitek Vebru je, da ne pozna biologije, etnologije, antropologije ter zgodovine, na katerih temelji
sociologija. Meni, da je napačna analitična metoda osnova Vebrovih zgrešenih pogledov na razvoj človeške
družbe (prav tam).
47

Alfred Šerko (1879-1938), nevrolog, psihiater, večkratni dekan in prodekan medicinske fakultete, od leta
1930 do 1932 je bil rektor univerze. Na sebi je preučeval tedanjim zdravnikom še neznan vpliv alkaloida
meskalina, se najbolj približal psihičnem stanju shizofrenikov ter napisal Im Mescalinrausch (1913),
najpomembnejše delo, še danes veljavna osnova za študij psihopatoloških stanj (Šerka je citiral K. Jaspers v
knjigi Allgemeine Psychopatologie). Zavračal je psihoanalizo kot terapevtsko metodo. Filozofijo je študiral
na Dunaju. Šerko je v marsičem pohvalil Vebrovo knjigo, vendar je zavrnil misel, da se da Bog »dialektično
dokazati«, kot je to poskusil Veber (Žalec, 2000, str. 277).
48

Anton Trstenjak (1906-1996), antropolog, filozof, psiholog in teolog je bil od l. 1940 do upokojitve l. 1973
profesor filozofije in psihologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. V psihologiji je znanstveno pomembno
predvsem njegovo delo na področju psihologije barv. Bil je tudi strokovnjak za grafologijo (sodni izvedenec
za pisavo) (Žalec, 2000, str. 297).
49

Etbin Bojc (1906-1907) je študiral pedagogiko in slavistiko na ljubljanski univerzi. Urejal je list Rast.
Proučeval je dela škofa Slomška in se nasploh ukvarjal z zgodovino šolstva. V svoji kritiki opozori na
pomembno vlogo Vebrove filozofije, »ki je ob viharjih trenutka tako potrebna« (cit. po Žalec, 2000, str. 304).
50

France Terseglav (1882-1850), časnikar, urednik, esejist in prevajalec. S prekinitvami je študiral filozofijo
na univerzi v Gradcu in Dunaju ter jo zaključil v Ljubljani (Žalec, 2000, str. 305). Po Terseglavu si bo bralec
Vebrovega dela »obogatil in razširil pogled, četudi bi se v vsem ne strinjal« (cit. po: Žalec, 2000, str. 306).
51

Aleš Ušeničnik (1868-1952), filozof, teolog, profesor na teološki fakulteti v Ljubljani. Zagovarjal in
razvijal je filozofsko smer novotomizma. Njegov opus je zelo obširen (18 knjig, 276 člankov). S svojimi
političnimi idejami (antiliberalizem) in s svojo filozofsko mislijo je bil Ušeničnik med somišljeniki nesporna
avtoriteta. Bil je vodilni katoliški filozof svojega časa (Žalec, 2000, str. 306). Ušeničnik je pozdravil Vebrovo
delo kot nov udarec naturalizmu, kar se kritike tiče pa zapiše: »V kritiko podrobnosti se ne bomo spuščali.
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Gogala je podal obsežen odgovor na tri glavne Vebrove kritike (Bartol, Dolar, Robič) v
reviji Čas (1930-1931, let. XXV). V nadaljevanju si oglejmo nekatere njihove temeljne
poudarke.
Vladimir Bartol, Vebrov študent, je v svoji oceni kritičen predvsem do Vebrove metode
(Bartol, 1993, str. 85): »Glavno hibo tega novega Vebrovega dela vidim v njegovem
poseganju v tuja področja (prirodoslovje), katerim njegova introspektivno-deskriptivna
metoda že po svojem bistvu ne more biti kos«. Bartol (prav tam, str. 82) govori o
»pomanjkljivosti v dokazovanju, česar se doslej Vebru ni moglo očitati«: »Če to delo
primerjamo z 'logično strnjenostjo njegove 'Etike' ali 'Estetike', se moramo v resnici
začuditi'. Pač pa je velezanimiva njegova razčlemba Očenaša, ki se mu izkaže kot
'sklenjena ter posebna neposredna in posredna teorija Boga'« (prav tam). Ta Bartolova
ocena odseva prej omenjeni Vebrov filozofski razvoj. Tudi Trstenjak (1996) označi zadnjo
fazo Vebrovega znanstvenega udejstvovanja kot teološko53.
Gogala na Bartolovo pripombo, da v Filozofiji pogreša »logično strnjenost«, odvrne
(Gogala, 1930/1931, str. 135), »da v glavnem besedilu tega morda res ni, da pa lahko najde
bralec to v opombah«. Prav tako Gogala meni, da se Bartol »ni vživel v duha tistega, kar je
hotel Veber izraziti« in da ne razume »duhovnega pojmovanja človeka« (prav tam). V
ospredju vseh Gogalovih odgovorov je predvsem zagovarjanje Vebrovih »dokazov« za
obstoj Boga in njegove »analitične in neposredne metode« ter branjenje pred »očitki«, ki se
tičejo »nerazumevanja« njegovega dela (prav tam). Robiču nameni npr. naslednje besede
(prav tam, str. 141): »Treba bi bilo Vebra najprej točno razumeti in doumeti, mogoče celo
intuitivno, in šele potem je možna imanentna kritika njegovih trditev. Tako pa lahko
Vodilne ideje tega dela so tako pomembne, da res ne kaže prebirati in kritizirati trohic« (cit po: Žalec, 2000,
str. 308).
52

Ivan Grohar (1902-1944), pesnik, pripovednik, dramatik in esejist. Leta 1928 je diplomiral na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. V družbeno-filozofskih esejih je obravnaval nacionalna in socialna vprašanja s težnjo po
socialni preobrazbi. Grohar je Vebrovo delo zelo pohvalil, saj zapiše, da smo dobili knjigo, ki pomeni »prvi
poskus sociološke izobrazbe slovenskega javnega delavca« (cit. po: Žalec, 2000, str. 309). Grohar je umrl v
Dachau (prav tam).
53

Trstenjak, ki je dolga leta osebno prijateljeval z Vebrom, se v zvezi z Vebrovo religioznostjo spominja:
»Veber mi je v najinem prijateljevanju marsikaj zaupal, med drugim svojo religioznost. Takole mi je rekel:
'Veš, jaz tudi takrat, ko sem boga še z malo začetnico pisal, nisem prej zaspal, dokler nisem zmolil vsaj enega
očenaša.' Nekdanji začetni teolog je v filozofu še naprej živel vse do smrti« (Trstenjak, 1996, str. 108).
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govorita avtor in kritik eden mimo drugega in se zato ne bosta razumela«.
Kljub temu da Gogala priznava Robiču »veliko načitanost«, zavrne njegove pripombe k
Vebrovem delu skorajda v celoti kot napačne (prav tam, str. 143). V njegovem »smešenju«
analitične psihologije54 vidi »dokaz neresnosti njegovega dela in njegovega skepticizma«
(prav tam). Zdi pa se mu »prav«, da je Robič pri tem navedel »Husserlovo mnenje 55 o
analitični ali fenomenološki psihologiji, ki bi morala postati tudi v naših srednjih šolah
temelj in izhodišče za vse drugačne psihološke vidike in metode« (prav tam). Vendar
Gogala nadaljuje (prav tam, str. 143-144), da ne razume njegove trditve, »da je ta
psihologija zelo blizu ljudski psihologiji, kajti njena metoda je apriornega značaja. In
dedukcija ali logika nikakor nista stvar ljudskega opazovanja duševnih pojavov«.
Robič (1930/1931, str. 300) je do Vebrove »metode neposrednega zrenja« zelo kritičen.
Sicer ocenjuje (prav tam), da je Veber skozi »neposredno gledanje predmetov« prišel do
mnogih ugotovitev in na ta način rešil mnoge težke probleme: »substancialnost jaza,
doživljajska stran živih bitij, bistvo človeške socialnosti, predmetno jedro kulture«. Kljub
temu pa ironično doda (prav tam): »Ta metoda je nedvomno 'dober kup', saj ne zahteva
dragih laboratorijev ter v prid svoji kritiki neposrednega zrenja navaja Husserla, ki ni prišel
dlje od 'brušenja nožev'« (prav tam).
Vendar mu Gogala odvrne (1930/1931a, str. 429), da »mora priti tudi v filozofijo neki red
in enotnost, ki bi se predvsem očitoval v določitvi predmeta te discipline«: »In tukaj res ne
vidim v 'empiričnih filozofskih strujah' boljše rešitve kot v stremljenju različnih smeri
nekdanje Brentanove šole. Zato pa sem imenoval tudi to stremljenje, ki ga pri nas zastopa
Veber s svojo šolo, samo poizkus« (prav tam). Gogala »obrambo« Vebrove misli sklene z
naslednjimi besedami (Gogala, 1930/1931, str. 162): »Vebrova filozofija je mogočni,
54

Introspektivna, fenomenološka, bistvogledna oz. deskriptivno-analitična metoda, ki jo povezujemo z
Brentanom, Husserlom, Meinongom in Veberom, spada na področje deskriptivne, opisne oz. analitične
psihologije (ker analizira, opisuje, ureja duševne pojave) (Bartol, 1993, str. 67). Eksperimentalna oz.
empirična psihologija, ki za razliko od analitične psihologije izkustveno preučujejo človekove duševne
pojave in ki se je posebno razvila z W. Wundtom, pa je označena tudi kot znanstvena psihologija (Juhant,
2003, str. 35). Ta smer psihologije je tudi izrekla temeljni očitek fenomenologiji in fenomenološki metodi.
55

Gogala se na tem mestu predstavi tudi kot tisti, ki pozna Husserla, čeprav se nanj sicer redko sklicuje, kot
bomo pokazali v nadaljevanju.
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avtoritativni, iz najvišjega našega znanstveno-kulturnega središča prihajajoči svarilni klic in to ob skrajni uri«.
Čeprav bomo vpliv Vebrove filozofije na Gogalo analizirali v 3. poglavju, lahko na podlagi
navedenega predpostavljamo, da je precej zaznamoval njegovo pedagoško razmišljanje.
Kakor navaja Jerman (1985, str. 118-120), »Vebrova filozofska misel dolgo časa ni bila
predmet raziskovanja« in se ni o njej »po 1945. letu pri nas skoraj nič pisalo«: »O njej in o
Meinongovi filozofiji se je kar reklo, da je 'mrtva' filozofija, da je to ideologija liberalnega
malomeščanstva itd. Šele kasneje, ko se je odkrilo, da je fenomenološka filozofska šola s
Husserlom na čelu razodela evropski misli nove razsežnosti, je prišlo v ospredje tudi
vprašanje, ali ni imela fenomenologija vendarle tudi kakšne 'sopotnike'. Za takšnega
sopotnika se je izkazala misel Alexiusa Meinonga. /…/ Tudi Vebrova filozofija sodi v ta
miselni krog« (prav tam).

Po oceni Jermana (1987, str. 12) je s Francetom Vebrom in njegovo predmetno teorijo
»prodrla na slovenska tla evropska laična filozofija«. Tudi Žalec (2011, str. 121) navaja, da
je France Veber »prvi filozof na evropski ravni, ki je pisal v slovenščini in utemeljitelj
slovenske filozofije«. Vendar ugotavlja (prav tam, str. 122), »da se Veber ni zavedal
pomena hermenevtične paradigme in je ostal znotraj brentanovske subjekt-objekt
(mentalistične) paradigme56«. Sicer zapiše (Žalec, 2015, str. 287), »da so Veber in učenci
spoznali, da je potrebno seči onkraj predmetne teorije, a 'hermenevtičnega obrata' ne
zasledimo pri nobenem«. Ocenjuje, da je »nehermenevtičnost glavna pomanjkljivost
Vebrovega filozofskega pristopa« (prav tam), »ter pomeni izgubo stika s sodobnimi
evropskimi filozofskimi spoznanji in trendi« (Žalec, 2011, str. 121). Jerman prepozna
»aktualnost« Vebrove filozofije predvsem v njegovi estetski misli, »saj se je
fenomenološka metoda navsezadnje še najbolje ohranila prav pri estetiki« (Jerman, 1985,
str. 222).

56

»V literaturi se za nasprotje hermenevtični paradigmi uporabljajo različni izrazi: mentalistična paradigma,
subjekt-objekt paradigma in še kakšnega bi lahko našteli. Z zadnjima izrazoma se avtorji nanašajo predvsem
na filozofsko paradigmo, ki je prevladovala od Descartesa, preko Kanta vse do Brentana in Husserla in ki so
ji seveda pripadali tudi Meinong in njegovi učenci. Bistven in osrednji pojem hermenevtične paradigme je
biti-v-svetu« (Žalec, 2015, str. 295).
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Omenimo na tem mestu še tiste smeri in metode, ki predstavljajo kritiko fenomenologije,
predmetne teorije in fenomenološke metode. Kot smo že omenili, umeščamo
fenomenološko, bistvogledno, introspektivno oz. deskriptivno-analitično metodo, ki jo
omenjamo v povezavi z Brentanom, Husserlom, Meinongom in Vebrom, na področje
deskriptivne, opisne oz. analitične psihologije (ker analizira, opisuje, ureja duševne pojave)
(Bartol, 1993, str. 67). Na nasprotnem teoretskem izhodišču pa temeljijo »eksperimentalnogenetične metode«, ki spadajo na področje eksperimentalne in razvojne (genetične)
psihologije57 (prav tam). Ta smer psihologije, ki za razliko od deskriptivne oz. analitične
psihologije izkustveno proučuje človekove duševne pojave, se je posebej razvila z
Wilhelmom Wundtom (1832-1920) (Juhant, 2003, str. 35). Eksperimentalna (tudi
izkustvena oz. empirična) psihologija je izrekla temeljni očitek fenomenologiji.

Za eksperimentalno psihologijo je bil pojem čistega fenomena sporen, ker ocenjuje, da so
vsi doživljaji človeške zavesti - razen v najzgodnejši otroški dobi - prežeti s pojmi,
oblikami in sestavinami tradicije, socialnega okolja in civilizacije. So torej zgodovinski
proizvod, ne pa neposredna doživetja (Kos, 1977, str. 241).
Že v poglavju 2.1 smo omenili, da je podoben očitek Husserlu namenil tudi Dilthey, čeprav
sta oba izrazita predstavnika duhoslovja. Tudi za Diltheya sta človek in svet po svojem
bistvu zgodovinska, zaradi česar je po njegovi oceni zgodovinskost temeljna kategorija
duhovnih ved (Dolinar, 1991, str. 37). Čeprav H. Arendt ocenjuje (2005, str. 15), da je
Husserl moderno filozofijo »osvobodil spon historicizma«, pa moramo opozoriti, da se je
Husserl v tretjem obdobju svojega filozofskega ustvarjanja, kamor sodi delo Kriza
evropskih znanosti (1936), približal sociološkem in zgodovinskem gledanju ter poudarja
pomen zgodovine za znanost (Husserl, 2005).

57

Prva metoda, ki je po Bartolu (1993, str. 68) prinesla »važne izsledke na področju razvojne (genetične)
psihologije«, je »metoda 'psihoanalize', katere početnika sta bila zdravnika Breuer in Freud«. Druga metoda
je »Adlerjeva individualna psihologija«, tretja pa »Jungova psihologija tipov« (prav tam). Kakor navaja (prav
tam), so se »za raziskovanje razvoja posameznika in celokupnega človeštva kot vrste obnesle še slednje
metode«: Otroška psihologija (W. Stern), Primerjalna psihologija (Loeb, Jennings), Psihologija narodov (W.
Wundt), Psihofizika (W. Weber, Th. Fechner, W. Wundt), Psihobiologija (Pauly), Eksperimentalno-analitična
biologija (H. Driesch), Psihofiziologija (Pavlov) (prav tam).

86

Omeniti velja tudi kritiko Husserlove filozofije, ki jo je podal Vebrov študent Cene Logar
(1913-1995)58. Njegova kritika izhaja iz »materialističnih in dialektičnih pozicij« (Logar,
1970, str. 7-8). Osnovo kritike mu predstavljajo Marxov in Engelsov dialektičen
materializem59, Feuerbachova materialistična kritika Heglovega idealizma ter kritika, ki so
jo podali francoski materialisti 18. stoletja. V »veliko oporo« so mu bila tudi dognanja
pozitivnih (izkustvenih, empiričnih) znanosti, predvsem fiziologije I.P. Pavlova (prav tam,
str. 8). Kot bomo videli v 4. poglavju, je na podobnih teoretskih izhodiščih temeljila tudi
kritika slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike.
Ob koncu prvega dela disertacije še enkrat povzemimo tiste koncepte predstavljenih
filozofov, ki bodo v metodološkem in vsebinskem pogledu neposredno vplivali na
razumevanje pedagoške misli v duhoslovju.

58

Cene Logar je leta 1937 doktoriral pri Vebru z disertacijo Deskriptivna in genetična analiza senzitivnega in
noetičnega spoznanja. Leta 1949 je bil pod obtožbo stalinizma poslan za devet let na Goli otok. Po vojni se je
distanciral od Vebrove predmetne teorije in zagovarjal dialektično materialistični pristop (Logar, 1970). Leta
1970 je objavil delo Fenomenologija / Analiza in kritika filozofije Edmunda Husserla. Bil je profesor
filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
59

Kljub temu da izraza dialektični materializem pri Marxu ni, ga Logar v navedenem kontekstu uporablja.
Kot smo že omenili, je Marx postavil osnove dialektičnega materializma, razvila pa sta ga predvsem Engels
in Plehanov, s katerima se je izraz dialektični materializem tudi utrdil.
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2.4 Sinteza Husserlovih, Schelerjevih in Vebrovih konceptov, ki so relevantni za
nadaljnjo analizo

Ko skušamo strniti tiste predstavljene koncepte Husserla, Shelerja in Vebra, ki so
neposredno vplivali na slovensko duhoslovno oz. kulturno pedagogiko, se je najprej
smiselno ustaviti pri konceptu doživljanja. Kot že rečeno, so Brentanovemu pojmovanju
doživljanja kot intencionalnega akta »sledili njegovi učenci in učenci teh učencev, kakor
Meinong, Husserl, Scheler idr.« (Veber, cit. po Cindrič, 2015, str. 162). Tudi za Vebra kot
Meinongovega učenca je značilen opisno analitični psihološki pristop, ki se osredotoča
predvsem na obravnavo človekovega doživljanja.
Koncept doživljanja je torej prvi vpliv, ki ga bomo skušali prepoznati v duhoslovni
pedagoški pradigmi. Predpostavljamo, da je tudi za obravnavane pedagoge doživljaj
temeljni akt spoznanja in vrednotenja.
Čeprav se pri slovenskih pedagogih v povezavi s Husserlom najbolj pogosto omenja pojem
fenomenološka metoda, smo pokazali, da Husserl fenomenološke metode kot metode za
uporabo ne omenja posebej z natančnejšo opredelitvijo kot tudi nima strnjenega
sistematičnega prikaza te metode. Zato se bomo v metodološkem pogledu osredotočili
predvsem na Husserlov koncept »bistvogledja« iz Idej za čisto fenomenologijo. Tam
pojmuje »Wesenscshau« oz. »bistvogledje« kot »možnost, ki je ne smemo razumeti kot
nekaj empiričnega, ampak kot bistvenostno možnost« (Husserl, 1997, str. 31). Ker se po
Husserlu bistva (eidos) »zavemo intuitivno« (prav tam, str. 36), označi bistvogledje tudi
kot »zrenje« oz. »intuicijo« (prav tam, str. 32).
Husserlov koncept bistvogledja kot intuicije se na prvi pogled kaže predvsem pri Ozvaldu,
ki »neposredno apriorno bistvogledje« označi kot metodo, ki vodi do modrostnega znanja
(Ozvald, 2000, str. 152) ter pri Gogalovem pojmovanju doživetja in pedagoške intuicije.
Gogala (1935, str. 27) navaja, »da je v doživetju nek način intuitivnega spoznanja, pri
katerem neposredno zagledamo resnice in vrednote ter jih pristno občutimo v vsej
neposredni polnosti in življenjski pomembnosti«. Po Medvešu (2000, str. 100) je Gogalovo
doživetje »neposredno gledanje (danost) bistev«. Koncept intuicije je pomemben tudi v
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Gogalovem pojmovanju pedagoške metode in z njo povezane pedagoške intuicije, kot
bomo prikazali v nadaljevanju.
Če se bomo na Husserlov koncept bistvogledja osredotočili glede na metodološki vpliv, ki
ga zasledimo v slovenski duhoslovni pedagoški paradigmi, bomo v vsebinskem pogledu
izpostavili Schelerjevo pojmovanje človeka.
Schelerjevo pojmovanja človeka smo analizirali na podlagi njegovega dela Položaj človeka
v kozmosu (1928), v katerem skuša utemeljiti duhovno posebnost človeka in metafizično
razsežnost njegovega bivanja (Scheler, 1998, str. 8). Scheler (prav tam, str. 32-33) opredeli
»bistvo človeka« oz. »to, kar samo človeka naredi za 'človeka'«, z besedo »duh«. Po
Schelerju (prav tam, str. 33) beseda duh »sicer zaobjema pojem 'uma', vendar pa poleg
'mišljenja idej' zaobjema tudi določeno vrsto 'zrenja', zrenja prafenomenov ali bistvenih
vsebin, nadalje določen razred volitivnih in emocionalnih aktov, kot so dobrota, ljubezen,
kesanje, strahospoštovanje, duhovno čudenje, blaženost, obup in svobodna odločitev«.
S pojmom duh je po Schelerju tesno povezan tudi pojem oseba. Po Schelerju je namreč
oseba »dejavni center, v katerem se pojavlja duh« (prav tam, str. 33). Ugotavlja (prav tam,
str. 42), da se lahko »edino človek - kolikor je oseba - kot živo bitje - povzpne nad samega
sebe /…/. Kot duhovno bitje je človek tisti, ki presega samega sebe kot živo bitje in svet«
prav tam).

Iz navedenega lahko razberemo, da je po Schelerju za osebo bistvena njena duhovna
usmerjenost. V drugem delu razprave bomo skušali prikazati, da je duhovna usmerjenost
človeške osebe in njena zmožnost »bistvogledja« tista točka, kjer pridejo do izraza ideje
filozofske antropologije in fenomenologije v slovenski duhoslovni pedagoški paradigmi.
Kot bomo prikazali, razumemo duhovnost kot sposobnost doživljanja duhovnih vrednot in
vsebin.
Kot vezni člen med fenomenologijo, filozofsko antropologijo in slovensko duhoslovno oz.
kulturno pedagogiko, pa razumemo predvsem Vebra, ki je bil Čibejev in Gogalov profesor,
medtem ko sta bila z Ozvaldom več kot dvajset let sodelavca na filozofski fakulteti. V
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prejšnjem poglavju smo prikazali številna sovpadanja med Vebrovo predmetno teoriji in
fenomenologijo, ki jo Veber označi kot »Husserlovo strujo naše skupne (Brentanove)
filozofske šole« (Veber, 2000a, str. 123).
Čeprav Bartol (1993, str. 67) na nek način izenači Husserlovo bistvogledje in Vebrovo
introspekcijo, ko navaja, da »introspektivna (Bolzano, Brentano, Meinong, Veber) ali tudi
fenomenološka, bistvogledna (Wesenschau, E. Husserl) metoda« služi za »oris 'apriorne
strukture' (Fr. Veber), t.j. za nekako anatomijo naše duševnosti«, ocenjujemo, da obstaja
med njima razlika, ki je pomembna za nadaljnjo obravnavo. Gre za to, da Veber v okviru
introspekcije eksplicitno ne omenja intuicije, s katero je Husserlovo bistvogledje tesno
povezano. Kot smo že omenili, je koncept intuicije pomemben za razumevanje nekaterih
pedagoških nazorov naših pedagogov: Ozvaldovo bistvogledje, Gogalovo doživetje in
njegovo pedagoško metodo ter tudi za Čibejevo pojmovanje intuicije v okviru spoznavanja
pedagoških pojavov.

Prav tako smo videli, da je bil Veber dobro seznanjen s Schelerjevo mislijo. Vebrovo
pojmovanje človeka v bistvenih potezah sovpada s Schelerjevim (1998, str. 32-33). Tudi
po Vebru (2000, str. 90) je »točka, ki človeka od vse prirode nepremakljivo razlikuje«,
»duhovna ali osebna stran njegovega svojstva«, zaradi česar je človek »edino osebnoduhovno bitje na zemlji« (prav tam, str. 204). Za kontekst razprave je še posebej
pomemben Vebrov poudarek, da je »človeška oseba nosilec doživetja« (prav tam, str. 158).
Po Vebru (prav tam, str. 27) »so doživetja ona in edina temeljna stran našega bistva, brez
katere bi tega bistva sploh ne bilo«. Predpostavljamo, da sta tudi Čibej in Gogala kot
Vebrova učenca prevzela navedeno pojmovanje človeka. Poskušali bomo prikazati, da
podobno pojmuje človeka tudi Ozvald.

Oglejmo si torej v nadaljevanju, kako so orisane poteze fenomenologije in filozofske
antropologije razumeli in uporabljali slovenski duhoslovni oz. kulturni pedagogi v
tridesetih letih dvajsetega stoletja.
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3 ANTROPOLOGIZACIJA PEDAGOGIKE
STOLETJA

V

30.

LETIH

20.

3.1. Duhoslovna oz. kulturna pedagogika in njeno filozofsko antropološko ozadje

Slovenska pedagoška misel se je po teoretski poglobljenosti in osmišljenosti začela
enakovredno vključevati v evropske pedagoške tokove konec 19. stoletja (Protner, 2000).
Takrat so se začela v pedagoškem tisku (v večjem številu) pojavljati besedila, iz katerih je
razvidna široka pedagoška razgledanost, sposobnost znanstvenega argumentiranja pa tudi
kritike prevladujočih pedagoških zamisli (Protner, 2000a, str. 40).
V uvodnih poglavjih smo omenili, da je eno najbolj zanimivih in polemičnih obdobij v naši
pedagoški zgodovini obdobje po prvi svetovni vojni, ko je v pedagoško teorijo prodrl
pluralizem (Protner, 2000). Že pred prvo svetovno vojno, še posebej pa med obema
vojnama, so se v našem prostoru uveljavile predvsem duhoslovna oz. kulturna pedagogika,
reformska pedagogika in socialnokritična pedagogika, ves čas pa je bila prisotna tudi
katoliška pedagogika60 (prav tam).

Duhoslovna oz. kulturna pedagogika, ki nas v kontekstu razprave najbolj zanima, izvira iz
Nemčije in se praviloma imenuje duhoslovna pedagogika (Geisteswissenschaftliche
Pädagogik - prevod bi lahko bil tudi duhovnoznanstvena pedagogika 61 ) (prav tam).
Oglejmo si njen položaj znotraj pedagoške znanosti in njene temeljne značilnosti.
Krüger (1997) poda v svojem delu Einführung in Theorien und Methoden der
Erziehungswissenschaft (Uvod v teorije in metode izobraževanja) shemo teoretskih tokov v
60

Glavne značilnosti omenjenih pedagoških smeri so analizirane v Protnerjevem delu Pedagogika in
izobraževanje učiteljev (1919-1941) (2000).
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V naši pedagoški literaturi se to poimenovanje dolgo časa ni uporabljalo - namesto tega se je ponavadi
pisalo o kulturni pedagogiki (prim. npr. Schmidt 1969), Žlebnik (1978) pa glavne predstavnike in značilnosti
duhoslovne pedagogike opisuje pod naslovom Aksiološka ali vrednostna pedagogika in zapiše, da je »tako
imenovana vrednostna pedagogika /.../ pravzaprav posebna vrsta kulturne pedagogike« (Protner, 2000). V
pričujoči razpravi v povezavi s slovenskimi pedagogi uporabljamo izraz duhoslovna oz. kulturna pedagogika.
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nemški pedagoški znanosti (Krüger, 1997, str. 11), na katero se sklicujejo tudi Raithel,
Dollinger in Hörmann (2009, str. 157). Iz omenjene sheme so razvidna tri izhodišča. Iz
teoretskih postavk Schleiremacherja in Diltheya izhaja duhoslovna pedagogika
(Geisteswissenschaftliche Pädagogik). Med njene vodilne predstavnike Krüger (1997, str.
11) uvršča Hermana Nohla (1879-1969), Theodora Litta (1880-1962) in Eduarda
Sprangera (1882-1963)62. Naslednje izhodišče predstavlja teorija Comta, iz katere izhaja
empirična pedagogika (Empirische Erziehungswissenschaft), ki jo zastopajo Wilhelm
August Lay (1862-1926), Ernst Meumann (1862-1915), Aloys Fischer (1882-1937),
Rudolf Lochner (1895-1981) in Peter Petersen (1884-1952). Kot tretje izhodišče označi
Kanta, Marxa, Freuda in Husserla. Iz Kantove filozofije izhaja transcedentalna pedagogika
(Transzendentalpilosopische Pädagogik), iz Marxove teorije zgodovinsko materialistična
pedagogika

(Historisch-materialistiche

Pädagogik),

na

Freudovi

misli

temelji

psihoanalitiča pedagogika (Psychoanalitysche Pädagogik), iz Husserlove misli pa izhaja
fenomenološka pedagogika (Phänomenologische Pädagogik) (prav tam).
Na tem mestu je glede na kontekst razprave zanimiva fenomenološka pedagogika, saj
predpostavljamo, da je fenomenologija pomembno vplivala na slovenske duhoslovne oz.
kulturne pedagoge. Fenomenološko in duhoslovno pedagogiko loči tudi Gudjons (1994,
str. 41). Vendar takšna klasifikacija pedagoških smeri po naši oceni ni povsem ustrezna za
obravnavane slovenske pedagoge. Njihovo pedagoško teorijo bi bilo nesmiselno označiti
kot zgolj fenomenološko, saj je na oblikovanje njihovih pedagoških nazorov vplivalo več
miselnih tokov. Pri umestitvi naših pedagogov med predstavnike duhoslovne oz. kulturne
pedagogike je smiselna opredelitev E. Matthes (2011, str. 206), ki omenja velik nabor
metod v duhoslovni pedagogiki. V tem pogledu izpostavi fenomenologijo, hermenevtiko
ter dialektiko kot metode tistih, ki izhajajo iz pojmovanja človeka kot duhovnega bitja
(prav tam). Ocenjujemo, da je takšna metodološka pluralnost značilna tudi za slovensko
duhoslovno oz. kulturno pedagogiko.
Kljub temu si na kratko vseeno oglejmo temeljne poteze fenomenološke pedagogike, saj v
nekaterih vidikih sovpada s pedagoškimi koncepti slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih
62

Omenjeni avtorji predstavljajo prvo generacijo duhoslovnih pedagogov, medtem ko sta za drugo generacijo
značilna predvsem Wilhelm Flitner (1889-1990) in Erich Weniger (1894-1961) (Krüger, 1997, str. 125).

92

pedagogov. Zgodovino pedagoške recepcije fenomenologije v Nemčiji lahko razdelimo na
tri faze. V prvih desetletjih 20. stoletja je v ospredju predvsem debata o deskriptivnem
fenomenološkem utemeljevanju pedagogike. Pod vplivom Pfänderjevega fenomenološkega
pristopa je A. Fischer leta 1914 izdal delo Deskriptive Pädagogik (Deskriptivna oz. opisna
pedagogika). Fenomenološki opisi vzgojnih pojavov predstavljajo Fischerju temelj
znanstvene pedagogike (Krüger, 1997, str. 120). Vpliv Fischerja in Pfänderja zasledimo
tudi pri Ozvaldu. Ozvald se na Fischerjevo Deskriptivno pedagogiko sklicuje v prvem
poglavju svoje Kulturne pedagogike, ko obravnava pojem pedagoška teorija (Ozvald,
2000, str. 10). Že leta 1911 pa je izdal delo, ki se navezuje na Pfänderja: Logika kot
splošno vedoslovje: za šole/(na podlagi Husserla-Pfänderja). Kot bomo poskušali pokazati
v nadaljevanju, je fenomenološko opisovanje vzgojnih pojavov značilno tudi za slovenske
duhoslovne oz. kulturne pedagoge.
Ob Fischerju je bil fenomenološko orientirani pedagog v dvajsetih letih prejšnjega stoletja
tudi Friederich Copei (Krüger, 1997, str. 120). Drugo obdobje pedagoške recepcije
fenomenologije v Nemčiji je po drugi svetovni vojni. V tem obdobju gre za t. i.
antropološki obrat (prav tam, str. 121). Za antropološki obrat v fenomenološko orientirani
pedagogiki so značilna predvsem dela O. F. Bollnowa in njegovih učencev: Giela, Bräuera
in Locha (prav tam). V osemdesetih letih 20. st. je pomemben predstavnik fenomenološko
usmerjene pedagogike v Nemčiji Wilffried Lippitz (r. 1945) (prav tam).
Kritiki fenomenološkemu načinu mišljenja očitajo, da ne upošteva naravne, telesne,
družbene, jezikovne, časovne in zgodovinske pogojenosti človeka (prav tam, str. 124-125).
Da ostaja zgolj pri opisovanju pedagoške stvarnosti, ne upošteva pa metodoloških pravil
bolj natančnega empiričnega pristopa (prav tam, str. 125).
Kot bomo videli, je bila podobne kritike s strani empirično usmerjenih avtorjev deležna
tudi duhoslovna oz. kulturna pedagogika63. Podobno kot fenomenološka pedagogika, se je
tudi duhoslovna pedagogika razvila v dvajsetih letih prejšnjega stoletja in je do danes
najpomembnejša in najznačilnejša pedagoška smer v Nemčiji (prav tam, str. 18).
Najvplivnejša smer v nemški pedagoški znanosti ni bila samo od sredine dvajsetih let do
63

Spopad med duhoslovno in empirično paradigmo v pedagoški znanosti bomo podrobneje predstavili v
zadnjem poglavju.
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leta 1933 in od 1945. leta do začetka šestdesetih let. Tudi večina drugih pedagoških smeri
se je v Nemčiji pojavila in razvijala v soočenju s temeljnimi postavkami duhoslovne
pedagogike (prav tam).
Kot že rečeno, so vodilni predstavniki prve generacije duhoslovnih pedagogov Nohl, Litt
in Spranger. Omenjeni avtorji so se k znanstvenemu proučevanju pedagoških problemov
obrnili po prvi svetovni vojni (prav tam, str. 20). Do takrat ideja po utemeljitvi nove
pedagogike ni bila v središču njihovih zanimanj. Prav družbene spremembe, ki jih je
povzročila prva svetovna vojna, so dale impulz za novo utemeljevanje pedagoškega
mišljenja. Nohl leta 1918 zapiše: »Ne obstaja nobeno drugo zdravilo za nesrečo naših ljudi
kot nova vzgoja mladine k višjim, pogumnejšim in ustvarjalnejšim vrednotam« (prav tam).
Tudi Litt navaja, da so glavni vzrok in motiv njegovega kulturno-filozofskega in
pedagoškega udejstvovanja dogodki, ki so prizadeli človeštvo po letu 1914 (prav tam, str.
21).
Duhoslovna pedagogika se je v Nemčiji uspešno razvijala do leta 1933, ko so prišli na
oblast nacionalsocialisti. Ponovno se pojavi po letu 1945 (Klafki, 2007, str. 354). Tudi
Klafki navaja (prav tam), da je bila duhoslovna pedagogika najvplivnejša pedagoška smer
v Nemčiji med leti 1925-1933 in 1945-1960.
Začetki duhoslovne pedagogike segajo v konec 19. in začetek 20. stoletja. Njen začetnik je
Wilhelm Dilthey (1833-1911), ki smo ga v poglavju 2.1 že omenili. Na osnovi svoje
filozofije in njene teorije »Geisteswissenschaften« je strmel k oblikovanju duhoslovne,
zgodovinsko zasnovane pedagogike in je tudi napisal prvi načrt njenih osnov, ki pa ni bil
objavljen še dolgo po njegovi smrti. Izšel je šele leta 1934 v njegovih Zbranih delih (prav
tam).
V Diltheyevem času sta obstajali dve glavni pedagoški smeri. Ena je bila normativna
pedagogika, ki zagovarja stališče, da obstajajo filozofski, religijski in etični standardi, ki so
univerzalni in veljavni v vseh zgodovinskih kontekstih. Nasproti temu je Dilthey postavil
tezo, ki se ne nanaša samo na pedagogiko ampak na celotno filozofijo in znanost: človek je
zgodovinsko bitje, zato sta tudi vzgoja in pedagogika nujno zgodovinska fenomena.
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Pedagogika mora sprejeti to dejstvo. Bistvo Diltheyevega razumevanja je: ključni procesi
človekovega razvoja in izobraževanja so duhovne, lahko rečemo tudi zgodovinske narave.
To se nanaša tudi na cilje, vsebine in metode (prav tam). Zato je potrebno razviti
»zgodovinsko, hermenevtično metodo – duhovno-znanstveno metodo« (prav tam, str. 355).
Po Klafkiju je Diltheyeva zasnova duhoslovne pedagogike »v popolnem nasprotju z
normativno-deduktivnim in pozitivističnim stališčem« (prav tam).
S temi osnovnimi idejami je Dilthey že pred prvo svetovno vojno, zlasti pa po njej,
pritegnil tiste, ki so bili njegovi neposredni nasledniki (Spranger, Nohl in Litt), kakor tudi
goreče nasprotnike svojih idej. Tako eni kot drugi so zaslužni za razvoj in uspeh
duhoslovne pedagogike dvajsetega stoletja (prav tam).
Čeprav duhoslovna pedagogika izhaja iz postavk Diltheyeve filozofije, obstajajo med
predstavniki te pedagoške smeri tudi razlike. Klafki, ki prav tako izhaja iz duhoslovne
pedagogike, izpostavi štiri značilnosti te pedagoške smeri, ki bi naj veljale za vse njene
predstavnike (prav tam).
Kot prvo in osnovno značilnost duhoslovne pedagogike izpostavi, da se ukvarja z odnosom
med pedagogiko kot znanostjo, oziroma kot pedagoško teorijo, in pedagoško prakso. Po
Klafkiju (prav tam, str. 355) pedagoška teorija in pedagoška praksa nista dva ločena
svetova. Izvor pedagoške teorije je v pedagoški praksi (prav tam).
Duhoslovna pedagogika se je vedno ukvarjala z reševanjem konkretnih pedagoških
problemov (prav tam, str. 356). Teorijo lahko razumemo kot luč, ki osvetli bistvo vzroka
konkretnega pedagoškega problema. Teorija ne podaja »receptov« za praktične pedagoške
probleme, ampak je potrebna, da pojasni dejansko stanje in omogoči rešitev (prav tam).
Takšna osvetlitev omogoča praktiku, učitelju ali pedagogu, da sprejema premišljene
odločitve. V skladu z duhoslovno pedagogiko je takšna pomoč teorije pedagoški praksi
možna le pod naslednjim pogojem: teorija se mora postaviti v položaj praktika
odgovornega za sprejemanje odločitev, vživeti se mora v različne okoliščine in probleme
praktika.
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Tudi E. Matthes govori o »nastanku znanstvene pedagogike iz prakse« (Matthes, 2011, str.
44). Odnos med teorijo in prakso v duhoslovni pedagogiki povzame z naslednjimi
besedami: »teorija iz prakse za prakso« (prav tam, str. 47). Kakor navaja (prav tam, str.
45), se duhoslovni pedagogi strinjajo, da je pedagoška znanost praktična znanost, ki si
prizadeva za izboljšanje pedagoške prakse. Pri tem je teorija praksi v pomoč (prav tam, str.
46). Teorija pomaga praksi poiskati nove poti ter prispeva k izboljšanju obstoječega stanja.
Vendar konkretno izboljšanje lahko naredi le pedagoška praksa sama (prav tam, str. 47).
Drugo značilnost duhoslovne oz. kulturne pedagogike označujemo po Klafkiju z izrazom
relativna avtonomija ali relativna samostojnost pedagogike (Klafki, 2007, str. 356). To
pomeni, da je pedagogika kot praksa in kot teorija v zgodovinskem pogledu dosegla
določeno samostojnost in postala znanstvena disciplina. Postopno je gradila svojo teorijo in
prakso od 18. stoletja naprej ter se razvijala vzporedno z drugimi znanostmi in umetnosti.
Duhoslovna pedagogika ima največ zaslug za znanstveno utemeljitev pedagogike (prav
tam).
Razvoj pedagogike kot relativno samostojne discipline se je pričel, ko je pedagogika
odkrila svoje lastne principe in naloge ter je prenehala biti zgolj »inštrument« v rokah
cerkve, politike, družbenih slojev, filozofskih šol itd. (prav tam). Duhoslovna pedagogika
se je ponovno obrnila na J. J. Rousseaua, ki je dejal, da je potrebna »revolucija v
pedagoškem mišljenju« (prav tam). Da razumejo duhoslovni pedagogi pedagogiko kot
relativno avtonomni kulturni pojav, ugotavljajo tudi Raithel, Dollinger in Hörmann
(Raithel, Dollinger in Hörmann, 2009, str. 173).
Tretja značilnost duhoslovne pedagogike izhaja iz stališča duhoslovnih pedagogov, da ne
obstajajo enkrat za vselej dani vzgojni cilji, pravila ali pedagoške metode, ki bi jih izpeljali
iz splošno priznanega filozofskega ali religijskega sistema (Klafki, 2007, str. 358). Od
tukaj izhaja tudi Diltheyeva kritika normativno-deduktivnih metod (prav tam). Tudi
Raithel idr. navajajo (Raithel idr., 2009, str. 178), da duhoslovna pedagogika zaradi
spremenljivih vzgojnih ciljev in etičnih sistemov zavrača normativno pedagogiko. Zato
mora raziskovati zgodovinskost pedagoške stvarnosti in njen pomen (prav tam). Nohl
navaja: »Kaj vzgoja dejansko je, razumemo le s sistematično analizo njene zgodovine«
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(cit. po Matthes, 2011, str. 41).
Zaradi zgodovinskosti pedagoške teorije in prakse je duhoslovna pedagogika pričela
raziskovati zgodovinsko ozadje vsakega posameznega pedagoškega problema, da bi na ta
način razumela in prepoznala posledice preteklosti in zgodovine ter njen vpliv na naravo
obstoječih pedagoških problemov (Klafki, 2007, str. 358). Klafkiju se na tem mestu
postavlja vprašanje, ali je duhoslovna pedagogika dovolj vešča tega principa (prav tam).
Četrta značilnost duhoslovne pedagogike je po Klafkiju (prav tam) odgovor na vprašanje o
virih in metodah pedagoškega raziskovanja. Klafki izpostavi naslednje vire: delo pedagoga
v preteklosti in danes, programi izobraževanja, posebno programi gibanja za reformo
izobraževanja v Nemčiji, šolski zakoni in predpisi, šolska dokumentacija in biografije
(prav tam). Taki dokumenti so interpretirani, predstavljeni, ocenjeni. Tipično vprašanje, s
katerim duhoslovna pedagogika začne, je: iz katerega splošno-zgodovinskega, duhovnozgodovinskega, pedagoško-zgodovinskega konteksta določena teorija, program, gibanje
izhaja? Kdo so bili nasprotniki, čemu ali komu so se zastopniki zoperstavljali? Katere
pedagoške cilje želijo doseči? Katere so predlagane metode? V kakšnem odnosu so cilji in
metode? (prav tam).
Ta metoda znanstvene obravnave tekstov o navedenih in podobnih vprašanjih je znana pod
imenom hermenevtični postopek analize (prav tam). Cilj tega postopka je znanstveno
razumevanje. Teorija o postopku, ki pripelje do tega cilja, se imenuje hermenevtika.
Vendar Klafki opozarja (prav tam), da položaj, mesto in vloga hermenevtike v duhoslovni
pedagogiki še zmeraj niso dorečeni. Flitner uporabi izraz »hermenevtični pragmatični
postopek« ali pedagogika kot »hermenevtično pragmatična znanost«. Pri tem besede
»pragmatična« ne smemo razumeti v ekonomskem pomenu, ampak v pomenu grške besede
prattein: kot »pedagoško znanost, ki je usmerjena v reševanje konkretnih obstoječih
pedagoških problemov« (prav tam, str. 358-359). Klafki, ki zagovarja uporabo termina
»hermenevtični pragmatični postopek« v pomenu grške besede prattein, ocenjuje, da je ta
termin bistvo metodološkega postopka duhoslovne pedagogike (prav tam, str. 359). Tudi
E. Matthes navaja, da »duhoslovni pedagogi razumejo pedagogiko kot hermenevtičnopragmatično disciplino« (Matthes, 2011, str. 41).
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Prav tako izpostavijo hermenevtiko kot »ključno točko« duhoslovne pedagogike Raithel
idr. (Raithel idr., 2009, str. 172). Kakor navajajo (prav tam), podlaga duhoslovnih znanosti
ni naravoslovno vzročna razlaga, ampak razumevanje, do katerega pridemo s pomočjo
hermenevtičnega

kroga.

Duhoslovna

pedagogika

poskuša

pedagoško

stvarnost

hermenevtično razumeti, namesto da jo razlaga po principu vzročnosti kot naravoslovne
znanosti (prav tam, str. 178).
Kot smo prikazali, so temeljne značilnosti duhoslovne pedagogike po Klafkiju naslednje:
odnos med pedagoško teorijo in prakso, relativna avtonomija pedagogike, zgodovinskost
pedagogike ter pomen hermenevtike za pedagogiko. Omenjene značilnosti tudi Raithel idr.
prepoznajo kot »ključne točke« duhoslovne pedagogike. Izpostavijo pa tudi pedagoški
odnos (prav tam, str. 173). Tudi E. Matthes navaja pedagoški odnos kot bistveni element
duhoslovne pedagogike (Matthes, 2011, str. 41). Flitner označi pedagoški odnos za
osrednjo pedagoško kategorijo (prav tam, str. 5).
Omenili smo že, da E. Matthes omenja širok nabor metod v duhoslovni pedagogiki, med
katerimi izpostavi hermenevtiko, fenomenologijo in dialektiko (prav tam, str. 206). Tako
navaja (prav tam, str. 49), da je Nohl »na podlagi fenomenološkega razumevanja
bistvogledja (wessenschau) kot iskanja nespremenljivih struktur biti«, označil pedagoški
odnos kot »bistvo« izobraževalnega procesa (prav tam, str. 49). Nohl pojmuje pedagoški
odnos kot specifično razmerje, kot duhovni odnos posebne vrste, ki ga ne smemo
zamenjati z ljubeznijo ali prijateljskim odnosom. Gre za odnos med učiteljem, učencem in
učno snovjo, v katerem učitelj približa oz. prenese na učence različne stvaritve kulture
tako, da si ta ob soočenju z njimi oblikujejo lastno osebno identiteto in enotno duhovno
življenje (prav tam). Kot bomo prikazali, ima podobno pojmovanje pedagoškega odnosa
ključno mesto tudi v slovenski duhoslovni pedagoški paradigmi.

Duhoslovni pedagogi govorijo o izobrazbi kot duhovnem prebujenju (prav tam). Cilj
izobrazbe je vzgoja, ki jo razumejo kot notranje oblikovanje človeka, kot razvoj
človekovih duhovnih in duševnih potencialov (prav tam, str. 66). Raithel idr. (2009, str.
175) omenjajo v zvezi z duhoslovno pedagogiko tudi kulturno integracijo.
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Od konca 50. let 20. st. je postala duhoslovna pedagogika izpostavljena vedno večjim
kritikam (Klafki, 2007, str. 359). Že v 19. stoletju so se znotraj nemške pedagogike
pojavljale kritike duhoslovne pedagogike, še posebej pa so se razmahnile z začetkom 20.
st., ko se pojavi empirična metoda (npr. v eksperimentalni pedagogiki Laya in Meumanna)
(prav tam). Od šestdesetih let naprej je kritika duhoslovne pedagogike s strani empirično
usmerjene pedagogike vedno bolj naraščala (Raithel idr., 2009, str. 177). Krüger (1997, str.
34) ob kritiki tistih, ki so zagovarjali empirični pristop k reševanju pedagoških problemov,
omenja še kritiko s strani socialnokritične pedagogike (prav tam, str. 34). Kot bomo
prikazali v zadnjem poglavju, je bila podobne kritike deležna tudi slovenska duhoslovna
oz. kulturna pedagogika. S to razliko, da se je v Sloveniji v teoretske spopade med
pedagoškimi paradigmami vključila tudi politika.

E. Matthes (2011, str. 206) navaja, da je bil vedno prisoten dvom glede znanstvenega
statusa duhoslovne pedagogike. Za kritike so vprašljive predvsem uporabljene metode. Ta
očitek zavračajo vsi tisti, ki izhajajo iz pojmovanja človeka kot duhovnega bitja in vidijo v
fenomenologiji, hermenevtiki in dialektiki ustrezne metode za raziskovanje človeške
stvarnosti (prav tam). Druga kritika se nanaša na njihov deskriptiven način izražanja.
Kritikom se zdi sporno, da v duhoslovni pedagogiki večina trditev temelji zgolj na opisih
(prav tam). Če se spomnimo, je bila tudi fenomenološka pedagogika deležna kritike, da
ostaja zgolj pri opisovanju pedagoške stvarnosti, ne upošteva pa metodoloških pravil bolj
natančnega empiričnega pristopa (Krüger, 1997, str. 125).
Oglejmo si še nekatere značilnosti duhoslovne oz. kulturne pedagogike na podlagi
Medveševega pojmovanja pedagoških paradigem (Medveš, 2015a). Medveš pri
opredeljevanju pedagoških paradigem izhaja iz »razumevanja vzgojnega procesa« in
vprašanja »kako medsebojno učinkujejo različni dejavniki, ki sestavljajo vzgojni proces«
(prav tam, str. 14). Tukaj misli na tri dejavnike, ki so iz teorije pouka splošno znani kot
didaktični trikotnik: učitelj, učenec in učna vsebina. Doda še četrti dejavnik, to je
»življenjsko (materialno in socialno) okolje ali kontekst« (prav tam). Ključno vprašanje, na
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katerega se opira pri opredeljevanju pedagoške paradigme, je, »kateri dejavnik teorija
razume kot preferenčen« oz. »katerega razume kot medij64 vzgoje« (prav tam).

Kakor ugotavlja (prav tam), razume otroka kot medij vzgoje reformska pedagogika;
vzgojitelj/učitelj (njegova osebnost) je medij herbartizma; življenjsko (socialno,
materialno) okolje, kontekst ali prostor pa kot medij razvija socialnokritična pedagogika
(prav tam). Za nas pomembna duhoslovna oz. kulturna pedagogika razume kot medij
vzgoje »vsebino z ustrezno duhovno, vrednotno, kulturno sporočilno vrednostjo« (prav
tam).
Duhoslovno oz. kulturno pedagogiko od ostalih omenjenih paradigem ločuje predvsem to,
da svoje pedagoške misli »nikoli ni razvijala na opredeljevanju formalnega modela
poučevanja in učenja« (Medveš, 2000, str. 89). »Vsem duhoslovnim pedagogom je skupna
predpostavka, da bistvenih vprašanj v vzgoji in izobraževanju ni mogoče reševati na ravni
tehnike in organizacije pouka ali učenja, temveč le z ustreznim prosvetljevanjem učitelja, s
šolanjem učitelja kot intelektualca. Kot intelektualec mora biti učitelj sposoben razumeti
svoj čas, njegov duh, njegove aktualnosti, človeške dolžnosti in zahteve, sposoben je
'zgodovinskega razmišljanja' ('historische Betrachtung')« (prav tam). Šele na tej podlagi je
učitelj sposoben razumeti zahteve, ki jih pred šolo postavlja čas, ter samostojno izbrati
ustrezna sredstva, metode itd. Vsako predpisovanje modela pouka bi pomenilo omejevanje
tiste učiteljeve/vzgojiteljeve avtonomnosti, ki edina lahko iz sebe širi možnost
identifikacije učenca kot avtonomnega bitja. S predpisovanjem formalnega modela pouka
bi se duhoslovna oz. kulturna pedagogika morala odreči lastnemu temelju: razvijanju
avtonomnega subjekta (prav tam).
Oglejmo si, kakšno je v duhoslovni oz. kulturni pedagogiki razmerje med izobraževanjem
in vzgajanjem. Duhoslovna oz. kulturna pedagogika razume vzgojni fenomen kot notranji
fenomen

izobraževalnega

procesa

(prav

tam,

str.

91):

»Izobraževanje

je

posredovanje/privzemanje kulture, vzgoja pa proces, ki se dogaja v izobraževanju, ko
učitelj zagotovi, da se poleg (prek) intelekta oblikujejo tudi čustva, motivi in volja, s tem
64

Medveš opredeli medij kot »primarni nosilec vzgojnega učinkovanja, posredovalec vzgojnega
učinkovanja, mediator preostalih treh dejavnikov« (Medveš, 2015a, str. 14).
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da prek ustreznega doživetja omogoča transformacijo kulturnih vrednot (objektivnega duha
časa) v osebne vrednote (subjektivni duh)« (prav tam). Vzgoja se zgodi, ko posameznik
kot umno bitje sprejme duhovno-racionalno sporočilo vrednote kot svojo last. »Tako
vrednota kot duhovna podlaga postaja posameznikova osebna vrednota, ki usmerja njegove
motive, doživljanje, ravnanje in odločanje kot iz njega samega« (prav tam).
Ustavimo se še pri Schmidtovi opredelitvi te pedagoške smeri. Ta navaja (Schmidt, 1969,
str. 219), da je za antropološko izhodišče duhoslovne oz. kulturne pedagogike človek
kulturno bitje, »ki izraža svoje bistvo z doživljanjem in ustvarjanjem kulture«. Označi jo
kot pedagoško smer, ki temelji na kulturnem procesu, v katerem »objektivne kulturne
vrednote prehajajo v subjektivno kulturnost gojenca in ga tako razvijajo v osebnost« (prav
tam, str. 214).
Čeprav Žlebnik (1978) glavne predstavnike in značilnosti duhoslovne pedagogike opisuje
pod naslovom Aksiološka ali vrednostna pedagogika, je tudi njegova razlaga te pedagoške
smeri zanimiva za našo nadaljno razpravo. Kakor zapiše v Obči zgodovini pedagogike, je
bilo aksiološki ali vrednostni pedagogiki »v bistvu do tega, da bi mladina čimbolj
doživljala vrednote« (Žlebnik, 1969, str. 322).
Tako kot v nemško govorečih deželah je tudi pri nas duhoslovna oz. kulturna pedagogika
izhajala iz univerzitetnih krogov, kar je omogočalo visoko znanstveno raven, primerljivo z
dogajanjem v tujini (Protner, 2000a, str. 40). Na Slovenskem jo je začel uveljavljati Karel
Ozvald, prvi profesor pedagogike na ljubljanski univerzi. Kot smo že večkrat omenili, sta
ob Ozvaldu njena izrazita predstavnika tudi njegova študenta Stanko Gogala in Franjo
Čibej, ki sta bila hkrati tudi Vebrova študenta.
Preden bomo poskušali ugotoviti, kako se izsledki fenomenologije in filozofske
antropologije kažejo v pedagoških konceptih slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih
pedagogov, omenimo, da so se nekateri njihovi pogledi na vzgojo in izobraževanje tudi
razlikovali. Tudi v Nemčiji duhoslovna pedagogika, kljub skupnim značilnostim, ni bila
popolnoma enotna (Protner, 2000, str. 40).
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Oglejmo si najprej na kratko, kaj o razlikah med obravnavanimi pedagogi pravijo
interpreteti. Medveš (2015a, str. 12) navaja, da so med avtorji, ki pripadajo isti znanstveni
paradigmi, lahko tudi velike razlike. Ugotavlja (prav tam), da sta »idealen primer takšne
različnosti Ozvald in Gogala, ki sicer vidita medij vzgoje v duhovni oziroma kulturni
tvornosti ter zato pripadata duhoslovni oziroma kulturni pedagogiki«. Vendar je med njima
velika razlika v pogledih na številna pedagoška vprašanja. Po Medvešu (prav tam) Ozvalda
označuje »racionalna dimenzija duha in kulture ter pedagogova strogost, Gogalo pa
nasprotno – stremljenje, da učitelju/vzgojitelju dopove pomen pristnega čustvovanja in
osebnega odnosa do kulture«: »In kot da bi Gogala hotel tudi eksplicitno pokazati večjo
distanco do Ozvalda, ki je svojo pedagogiko imenoval 'kulturna pedagogika', je ozadje
svoje pedagoške teorije označil kot 'duhoslovno' (Gogala, 1927/28)65« (prav tam).

Tudi po Protnerju (2000, str. 40) sta Gogala in Ozvald izrazita predstavnika duhoslovne oz.
kulturne pedagogike, »vendar z bistveno drugačno usmerjenostjo«: »Medtem ko je bilo v
ospredju Ozvaldovega zanimanja analiziranje in pojasnjevanje odnosov med kulturo,
družbo, državo in vzgojo, se je Gogala ukvarjal predvsem z raziskovanjem in
pojasnjevanjem vzgojnega vplivanja v okviru subtilnih pedagoško psiholoških odnosov
med učencem in učiteljem«. Kar pa po Protnerju (prav tam) »ne pomeni, da nista pisala
tudi o temah, ki so bolj zanimale drugega«: »Mogoče je celo reči, da sta se odlično
dopolnjevala - to, kar je Ozvald teoretsko utemeljeval na globalni družbeno kulturni ravni,
je Gogala operacionaliziral na ravni metodike vzgojnega dela, vendar nikoli ni šlo za
kakšno načrtno delitev dela« (prav tam). Čeprav so njuna teoretska izhodišča »primerljiva
in uskladljiva«, pa najdemo po Protnerju »tudi izrazita konceptualna razhajanja, ki imajo
daljnosežne posledice« (prav tam).
Protner, ki v razpravi Stanko Gogala in pedagoške polemike med obema vojnama (2000)
analizira njun odnos do vprašanja Ali naj šola življenje spremlja ali vodi?, prepozna pri
Ozvaldu »odtenek, ki Gogali ni bil sprejemljiv niti teoretsko niti svetovnonazorsko
oziroma ideološko« (prav tam, str. 42). Gre za Ozvaldov prispevek O temeljih državljanske
65

Vendar omenimo, da tudi Ozvald v svoji Kulturni pedagogiki navaja, da je pedagoška teorija »teoretska
veda o duhovnem razvoju posameznika in življenjskih zajednic« (Ozvald, 2000, str. 11) in da je njen predmet
»življenje duha« (prav tam, str. 13).
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vzgoje (1934), v katerem ugotavlja, da je predpostavka državljanske vzgoje »vzgoja k
dobremu« (Ozvald, 1934, str. 10): »Se pravi, najprej je treba skrbeti, da postane bodočemu
državljanu vidno, kar je 'božjega' v življenju: smisel za vest, pravičnost, poštenost /…/. Ali
kot bi rekel Hitler, 'okrepitev notranjega človeka'! To je tukaj pedagoški abc«.
Protner ocenjuje (2000, str. 43), da je na tem mestu pri Ozvaldu »mogoče zaslediti
elemente pedagogike E. Kriecka66- vodilnega teoretika nacionalsocialistične vzgoje« (prav
tam, str. 43), medtem ko je Gogala »vztrajal pri doslednem zavračanju vsakega
totalitarizma - tako nacističnega kot komunističnega, pa tudi katoliškega« (prav tam).
Vendar Protner opozarja (prav tam, str. 42), da bi bilo »nekorektno in nepošteno, če bi
(zaradi enega - in po našem vedenju edinega - sklicevanja na Hitlerja) Ozvaldu očitali
navezavo na nacionalsocialistično pedagogiko. /…/ Poleg tega je Ozvald najodločneje
nasprotoval podrejanju vzgoje političnim interesom«. Ta Ozvaldov citat naj po Protnerju
(prav tam, str. 42) »predvsem opomni in opozori na nikoli razrešeno zadrego, ki je
duhoslovno pedagogiko spremljala v Nemčiji po drugi svetovni vojni«: »Gre za očitek, da
je duhoslovna pedagogika vsebovala številne teoreme, ki jih je nacionalsocializem zlahka
prelevil v svojo vzgojno politiko (Wilhelm, 1963, str. 144) in da so nekateri vodilni
predstavniki duhoslovne pedagogike (predvsem E. Spranger in W. Flitner) leta 1933
pozdravili Hitlerjev prevzem oblasti, saj so v novih političnih razmerah videli ugodne
okoliščine za uresničitev svojih pedagoških idej (prim. Rang 1989). Ta teza ni splošno
sprejeta (Herrman 1989), pa tudi biografije vodilnih predstavnikov te pedagoške teorije
kažejo, da so bili med drugo svetovno vojno dovolj nevtralni, da so po vojni lahko
nadaljevali s svojo akademsko dejavnostjo« (prav tam, 42-43).
V zvezi s Protnerjevim razmišljanjem pa Kovač (2002, str. 48) opozori, »da je nujen
pogled na širši evropski prostor«, »da ne bi tudi mi eni sami Ozvaldovi problematični
pobudi po 'okrepitvi notranjega človeka' dajali prevelikega pomena (Protner 2000, str. 42)«
(prav tam). Po Kovaču (prav tam) Ozvald »plačuje davek za obzorje nekonformističnih
gibanj, ki so se ob koncu dvajsetih in v začetku tridesetih let pojavila povsod po Evropi«.
Kakor navaja (prav tam), so se ta »prenoviteljska gibanja tridesetih let« sklicevala na
66

Na Kriecka se je sicer Ozvald pogosto skliceval, kar je morda najbolj razvidno v uvodnih poglavjih
Kulturne pedagogike.
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»duhovno revolucijo« in so hotela povezati »notranji in zunanji svet«: »Toda z osebnostno
prenovo ali s poglobitvijo notranjega človeka niso hotela zaiti v duhovni intimizem /…/.
Pač pa so se ti miselni duhovi ukvarjali z zahtevo po počlovečenju in moralni prenovi širše
družbe. Iz nje so hoteli narediti občestvo, se pravi družbo, ki bi imela za podlago
medosebne odnose« (prav tam).
»Težava pa je nastala«, ugotavlja Kovač (prav tam), »ker sta tako mladostna levica kot
desnica uporabljali iste izraze«: »Šele v drugi polovici tridesetih let so se ideje in tudi
stališča predstavnikov dovolj razbistrili. /…/. Ne smemo pozabiti, da je tudi Scheler
govoril o 'etičnem redu', izraz, ki so ga potem uporabljali tako na radikalni levici kot na
radikalni desnici. /…/ Pojmi in dejstva so se kmalu razčistili ob uvidu, da se besednjak v
razmahu desetih let lahko bistveno razloči in tudi polarizira« (prav tam).
Kljub tej Kovačevi utemeljitvi, pa Ozvaldovo sklicevanje na Hitlerja ostaja del slovenske
pedagoške zgodovine, h kateremu je možno pristopiti z različnimi predpostavkami. Je stvar
interpretacije posameznega avtorja (tako kot npr. Heideggerjeva povezava s Hitlerjem) in
je na tem mestu ne mislimo analizirati in soditi. Zdi se nam korektno, zaradi celovitejšega
razumevanja Ozvaldove misli, da je ne spregledamo.
Nekoliko drugačne razlike med Gogalovim in Ozvaldovim snovanjem, kot jih zasledimo
pri Medvešu in Protnerju, pa opazi Strmčnik. Po Strmčniku (2003, str. 104) »je bil Ozvald
v mnogih pedagoških nazorih konservativen

67

in pod močnim vplivom katoliške

pedagogike68, čemur se je Stanko Gogala veliko bolj izogibal«. Ugotavlja (Strmčnik, 1995,
str. 213), da se je Gogala od Ozvalda odmaknil v dveh značilnostih, »ki sta bistveno
pogojevali tudi različnost v nekaterih njunih kulturno pedagoških nazorih«: »Gogala se je v

67

»V mislih imam predvsem Ozvaldovo enačenje represivne in permisivne vzgoje, njegovo forsiranje
deduktivnega in zavračanje induktivnega raziskovalnega metodološkega izhodišča, zastarelo razumevanje
odnosov med teorijo in prakso, podcenjevanje didaktike in metodike v izobraževanju učiteljstva in
nenaklonjenost šolskim reformam« (Strmčnik, 2003, str. 104).
68

Strmčnik ocenjuje, da se je Ozvald »pretirano oklepal preživele, zlasti katoliške pedagoške tradicije«, za
razliko od Gogale, ki je »odklanjal dogmatična katoliška vzgojna sredstva« (Strmčnik, 1995, str. 213). V
zvezi s tem zapiše: »Očitno pod vplivom papeža Pija IX. in občega katoliškega odpora do višjega
izobraževanja žensk, je Ozvald zapisal: 'Noben narod ne potrebuje učenih žen, učenih deklet, tem bolj pa
bomo kmalu potrebovali - zdravih mater' (Ozvald, 1920, str. 32)« (Strmčnik, 1995, str. 213).
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raziskovalnem presojanju pedagoške stvarnosti veliko bolj podrejal znanstveni
objektivnosti kakor svoji subjektivni religioznosti. Zato so bila njegova socialna in
pedagoška razmišljanja veliko bližja tedanjim demokratičnejšim pedagoškim in šolskim
smerem. In drugo, brez dvoma so njegovo znanstveno ustvarjalnost usmerjale tudi ideje
krščanskega socializma, ki mu je pripadal« (prav tam).
Ker so bila »Gogalova razmišljanja o vzgoji in pedagogiki veliko bolj usklajena z
napredkom časa«, so bila tudi »manj izpostavljena tedanjim kritikam na račun kulturne
pedagogike« (prav tam, str. 214). Kljub temu da je po Strmčniku pri Ozvaldu »moč najti
veliko konservativnih poudarkov«, pa prepozna tudi »njegove nesporne pedagoške
zasluge« (prav tam, str. 212): vrednost kulture za vzgojo, razumevanje vzgoje ne le kot
socialni, marveč tudi kot kulturni proces, opozarjanje na potrebno kritičnost do pedagoških
novosti, zlasti delovne šole in nove šole, nasprotovanje didaktičnemu materializmu in
enciklopedizmu, opozarjanje na formativno nalogo šole in na vrednost doživljanja,
nasprotovanje naturalističnemu razumevanju otrokovega razvoja itd. (Strmčnik, 2003, str.
106).

Na tem mestu smo navedli zgolj nekaj interpretacij razlik med predstavniki slovenske
duhoslovne oz. kulturne pedagogike 69 . Razlike in skupne točke med njimi bomo
natančneje formulirali v nadaljevanju, ko bomo podrobneje analizirali njihove pedagoške
nazore. Poskušali bomo prikazati, da kljub nekaterim razlikam, vsi stremijo za istim
ciljem: usposobiti človeka za doživljanje in ustvarjanje duhovnih in kulturnih vrednot ter
mu pomagati, da se vzpostavi kot samostojna, avtonomna, svobodna, ustvarjalna in
kritična osebnost.

69

Iz navedenih interpretacij je razvidno, da interpreteti slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike
izpostavijo kot njena predstavnika predvsem Ozvalda in Gogalo, medtem ko na omembo Čibeja naletimo
zelo redko. Že uvodoma smo omenili, da je Čibejev opus bolj kot ne neraziskan. V nadaljevanju bomo
poskušali prikazati, da lahko tudi Čibeja postavimo ob bok Ozvaldu in Gogali ter ga označimo za enega
izmed vodilnih predstavnikov slovenske duhoslovne pedagoške paradigme.
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3.2 Karel Ozvald

Karel Ozvald je bil jeseni leta 1919 izvoljen za prvega univerzitetnega profesorja
pedagogike na novoustanovljeni Univerzi v Ljubljani, s čimer je pedagogiko na
Slovenskem vzpostavil kot univerzitetno disciplino. Pri tem se je oprl na duhoslovni
koncept, ki je bil takrat prisoten tudi na katedrah za pedagogiko na univerzah v Nemčiji
(Protner, 2000). V nadaljevanju si nekoliko pobližje oglejmo življenjsko pot in miselni
razvoj utemeljitelja duhoslovne oz. kulturne pedagogike na Slovenskem.
Ozvald je bil rojen 20. januarja 1873 v Središču ob Dravi. Leta 1886 se je vpisal na
gimnazijo v Mariboru. Maturiral je leta 1894 in se vpisal na študij klasične filologije v
Gradcu. Predavanja E. Martinaka, profesorja pedagogike na graški univerzi, so ga
navdušila za pedagoški poklic in vprašanja vzgoje in izobraževanja (Vidmar, 2002a, str.
13). Študij je končal leta 1899 z imenovanjem v doktorja filozofije iz slovanske in klasične
filologije ter filozofije (prav tam).
Svojo poklicno pot je začel 16. februarja 1900 kot gimnazijski suplent na gimnaziji v
Kranju. 21. februarja 1900 je opravil profesorski izpit za srednje šole. Pot ga je nato vodila
na Ptuj (od septembra 1900 je bil gimnazijski učitelj) in v Gorico, kjer je bil leta 1902
najprej nastavljen kot gimnazijski učitelj, nato pa kot gimnazijski profesor (od 30.
september 1903 do prve svetovne vojne) (prav tam, str. 13).
V Gorici je Ozvald začel svojo plodno pot pisca knjig in člankov s področja pedagogike,
psihologije in filozofije. Med prvo svetovno vojno (konec leta 1915) je bil vpoklican k
vojakom, vendar je bil zaradi zdravstvenih težav (tuberkuloza) kmalu demobiliziran. Ko so
Gorico zasedle italijanske enote, se je z družino preselil v Brezno ob Dravi, kjer je ostal do
odhoda v Ljubljano. V Ljubljano se je preselil leta 1920 in tam ostal do svoje smrti (1946)
(prav tam).
Že leta 1914 je Ozvald dobil veniam legendi za pedagogiko na zagrebški univerzi, ob
ustanovitvi Univerze v Ljubljani pa je bil predviden za zasedbo katedre za pedagogiko.
Tako je bil 27. januarja 1920 imenovan za izrednega profesorja pedagogike na Filozofski
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fakulteti ljubljanske univerze, 14. aprila 1922 pa za rednega profesorja za pedagogiko na
Filozofski fakulteti Univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani. Kot
univerzitetni profesor je deloval vse do upokojitve leta 1945. V študijskem letu 1927/28 je
postal dekan Filozofske fakultete, v naslednjem letu pa prodekan (prav tam, str. 14-15). V
zvezi z Ozvaldovim delom na Filozofski fakulteti je za kontekst razprave smiselno
izpostaviti njegovo sodelovanje z Vebrom. Kot smo že omenili, je bil Ozvald pri kar
osemnajstih Vebrovih doktorandih (od triindvajsetih) drugi ocenjevalec disertacij (tudi
Čibejeve in Gogalove) (Cindrič, 2015, str. 45).
Ozvald je bil precej časa tudi vodja pedagoškega seminarja, ki so ga morali obiskovati vsi
študenti Filozofske fakultete, ki so želeli poučevati na srednji šoli. Do leta 1930 je Ozvald
sam predaval pedagogiko in vodil pedagoški seminar. Tega leta mu je bil v pomoč pri
vodenju seminarja nastavljen Gogala (Vidmar, 2002a, str. 15).
Ozvald se je kot teoretik sprva bolj ukvarjal z vprašanji logike in psihologije kot pedagoške
teorije, kot učitelj praktik pa z vprašanji pouka slovenščine in latinščine. Njegovo prvo
knjižno delo se ukvarja z logiko (Logika kot splošno vedoslovje, 1911), napisal pa je tudi
enega izmed prvih učbenikov psihologije pri nas (1913). Z razvojem pedagoške teorije se
je začel intenzivneje ukvarjati, ko je zasedel mesto profesorja pedagogike na ljubljanski
univerzi. Kot rezultat dotedanjega dela na tem področju je leta 1927 izdal knjigo z
naslovom Kulturna pedagogika. V njej je predstavil teorijo duhoslovne oz. kulturne
pedagogike, in s tem tudi utemeljil to pedagoško smer na Slovenskem (prav tam). V letih
po prevzemu katedre za pedagogiko je bolj ali manj opustil ukvarjanje z neposrednimi,
praktičnimi vprašanji pouka in se bolj posvetil teoriji pedagogike in psihologije (prav tam).
Njegov opus obsega 16 knjižnih del in več kot 200 prispevkov različnih publikacij (prav
tam, str. 16). Med drugo svetovno vojno je pripravljal neke vrste »pedagoški testament«,
svoje življenjsko delo, ki bi bilo nekakšno nadaljevanje Kulturne pedagogike in njena
nadgradnja (prav tam). Ozvald je to delo, ki je nosilo naslov Na pot, življenju naprot,
oblikoval in pili še v poslednjih dneh svojega življenja (Perat, 2000). Po besedah Vidmarja
(2002a, str. 16) je omenjeno delo leta 1945 sicer končal, vendar ni bilo objavljeno. Umrl je
30. novembra 1946 v Ljubljani (prav tam).
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Ozvald je bil zelo dobro seznanjen s sodobnimi tokovi v pedagoški znanosti. Gogala
(1952, str. 240) zapiše, da je Ozvald »eden najbolj načitanih ljudi med nami«: »V njegovih
knjigah in razpravah je vedno najti vse polno citatov, ki opozarjajo na vire, kjer bi se
mogel bralec o problemih še podrobneje poučiti« (prav tam).
Čeprav zasledimo v Ozvaldovi pedagoški teoriji različne miselne tokove (hermenevtiko,
strukturno psihologijo, eksistencializem, personalizem, fenomenologijo, filozofsko
antropologijo), nas v nadaljevanju najbolj zanima, kako sta njegove pedagoške nazore
(so)oblikovali fenomenologija in filozofska antropologija s Husserlom in Schelerjem na
čelu.
Kot že rečeno, se je Ozvald kot teoretik sprva bolj ukvarjal z vprašanji logike in
psihologije kot pedagoške teorije (Vidmar, 2002a, str. 15). Njegovo prvo knjižno delo iz
leta 1911 se ukvarja z logiko in je za kontekst naloge pomembno predvsem s tega vidika,
ker že v naslovu kaže navezavo na Husserla: Logika kot splošno vedoslovje: za šole/(na
podlagi Husserla-Pfänderja). Da se je Ozvald v začetku svoje znanstvene poti posvečal
predvsem vprašanjem logike, je razvidno že iz njegovega prispevka Reforma zrelostnega
izpita na srednjih šolah iz leta 1908, v katerem poudarja formalno plat zrelostnega izpita,
to se pravi kandidatovo sposobnost logične sistematizacije misli. Navaja, da »težišče
zrelostnega izpita pač ne sme biti, kaj in koliko mi kandidat 'zdrdra' o tem ali onem
predmetu /…/, marveč v prvi vrsti - kako razprede svoje misli /…/, da bo druga sledila
drugi v razmerju vzroka in učinka« (Ozvald, 1908, str. 118). Po Kovaču (2002, str. 41)
takšno stališče uvršča Ozvalda v intelektualistično sprejemanje kulturne pedagogike.
Vendar pa Ozvald že v svojem delu Srednješolska vzgoja (1912) preide k vsebinskim
vrednotam, kar ga oddalji od intelektualizma (prav tam). V omenjenem delu se predstavi
kot bralec Schelerja, ko deloma povzema njegova predavanja o vrednotah (Ozvald, 1912,
str. 22-23), ki jih je imel Scheler »na münchenskem vseučilišču v zimskem tečaju 19091910« (prav tam, str. 22).
Kakor v svojem prvem delu (Logika kot splošno vedoslovje) se Ozvald tudi v delu
Srednješolska vzgoja (1912) sklicuje na Husserla (prav tam, str. 68). Ozvald navaja
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Husserlovo delo Logische Untersuchungen (Logične raziskave), ki je, kot smo prikazali v
poglavju 2.2.3, vplivalo na Schelerja in njegovo usmerjenost v fenomenologijo70.
Če Ozvald v svojih delih izpred prve svetovne vojne od Schelerjevih spisov navaja le
kakšen članek, se nanj veliko bolj pogosto sklicuje v delu Smernice novega življenja
(1918). Ozvald se izrecno sklicuje na Schelerjevo razpravo Zur Idee des Menschen (1915)
(O ideji človeka), ko ugotavlja, da cilj vsake vzgoje predpostavlja določeno pojmovanje
človeka (Ozvald, 1918, str. 181). V tem delu navaja še naslednja Schelerjeva dela: Zur
Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Haz(ss) (K
fenomenologiji in teoriji občutka simpatije in o ljubezni in sovraštvu) (1913), Versuche
einer Philosophie des Lebens (Poskus filozofije življenja) (1915) in Die Ehrfurcht
(Čaščenje) (1916).
V zvezi z Ozvaldovim delom Smernice novega življenja moramo za nadaljnji kontekst
razprave izpostaviti, da je že v tem delu za Ozvalda eno ključnih vprašanj vprašanje
človekovega doživljanja. Kot že rečeno, je koncept človekovega doživljanja eden izmed
vidikov fenomenologije, ki se po naši oceni kaže v duhoslovni pedagoški paradigmi. Prek
doživljanja sebe, prihaja človek do zavesti o jazu, in prek doživljanja drugega prihaja do
zavesti o drugem človeku (Kovač, 2002, str. 45). V tem pomenu Ozvald navaja:
»Doživljanje je, o tem pač ni dvoma, svojevrsten način doznavanja in edini ključ do
umevanja vse pisane obilice življenja. /…/ To je duhovna avskultacija, pravi Bergson, ki
ob njej neposredno dojemaš utripanje volje ali tuje duševnosti« (Ozvald, 1918, str. 109110).
Sicer pa se bomo v nadaljevanju osredotočili predvsem na Ozvaldovo Kulturno
pedagogiko, Kažipot za umevanje včlovečenja (1927), ki časovno najbolj sovpada v
kontekst naše razprave, hkrati pa razkriva Ozvaldovo »dokončno izoblikovano filozofsko,
znanstveno pa tudi nazorsko usmeritev« (Kovač, 2002, str. 41).
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Ozvald se sklicuje na Husserla, ko pojasnjuje pojem »intencionalno čustvovanje« (Ozvald, 1912, str. 68).
Kot smo prikazali v poglavju 2.2.2, je intencionalnost eden izmed temeljnih pojmov Husserlove
fenomenologije. Ozvald v opombi pod besedo »intencionalno« zapiše: »Na svoj predmet obrnjeno in mi
vsled tega o njem kaj sporočajoče čustvovanje. - Gl. Husserl, Logische Untersuchungen. II. del, V. pogl,
zlasti str. 365-374« (prav tam). Po Ozvaldu je intencionalno čustvo »orodje za dojemanje, zaznavanje
vrednot« (prav tam).
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Izhodišče Ozvaldove Kulturne pedagogike v temeljnih potezah sovpada s Schelerjevim
izhodiščem v delu Položaj človeka v kozmosu (1928). Če se spomnimo, Scheler v njem
uvodoma ugotavlja (Scheler, 1998, str. 7), »da v nobenem delu zgodovine človek samemu
sebi ni bil tako problematičen kot v sedanjosti«. Tudi Ozvald (2000, str. 50-51) navaja, da
je takratni človek postal dehumaniziran in otopel za kulturne vrednote, da so ga mehanizmi
civilizacije zmeraj bolj odtujevali od njegovega resničnega bistva in ga spreminjali v
nekakšen »živ stroj« (prav tam, str. 51-52). Vendar je za Ozvalda človek več kot zgolj to.
Kot bomo pokazali, se sklicuje na Schelerja, ko poudarja (prav tam, str. 97), da je človek
»nositelj duha, tvorec kulture in ne samo dresuri podobno živo bitje«.
Takšnemu pojmovanju človeka po Ozvaldu ustreza tudi določena vrsta izobrazbe, znanja
in ustrezna metoda. V tem kontekstu je značilno Ozvaldovo pojmovanje izobrazbe kot
culture animi, koncept modrostnega znanja in apriornega bistvogledja kot metode, ki vodi
do modrostnega znanja (prav tam, str. 152). Ker je v teh treh elementih po naši oceni
najbolj razvidno Ozvaldovo razumevanje fenomenologije in filozofske antropologije, se
bomo v nadaljevanju osredotočili predvsem na njihovo analizo. Za njihovo lažje
razumevanje se moramo seznaniti z Ozvaldovim pojmovanjem človeka. Njegova Kulturna
pedagogika nosi podnaslov Kažipot za umevanje včlovečenja, in če želimo razumeti
smernice, ki pomagajo učlovečiti, moramo najprej vedeti, kaj sploh učlovečiti in zakaj.
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3.2.1 Ozvaldovo pojmovanje človeka

Ozvaldovo pojmovanje človeka v bistvenih elementih sovpada s Shelerjevim. Kot bomo
videli, sta pojma duh in oseba, s pomočjo katerih je Scheler opredelil bistvo človeka
(Scheler, 1998, str. 33-34), značilna tudi za Ozvalda.
Ozvald v svoji Kulturni pedagogiki opozori (prav tam, str. 97), da tega, »kar se smiselno
imenuje človek, ni mogoče pojmovno definirati, ker to, kar bi se tukaj imelo opredeliti,
vsebuje preveč koncev«. Možno pa je po Ozvaldu (prav tam) »človeka stvarno označiti ter
reči, da je organska enota, ki očituje na sebi dvoje docela različnih strani: ena je telesno
življenje (vitalnost), a druga duh« (prav tam).
Ozvald se sklicuje na Schelerjevo delo Zur Idee des Menschen (O ideji človeka) (prav tam,
str. 99), ko opozarja na »velepomembno dejstvo«, da je človek bitje, »ki se od živali
razlikuje kakor dan in noč, to se pravi, da je - homo sapiens ali drugače rečeno: nositelj
duha, tvorec kulture (na področju umetnosti, prava, religije, nravstvenosti, znanstva) in ne
samo dresuri podobno živo bitje71« (prav tam, str. 97-99).

Kakor Scheler (1998) se nam tudi Ozvald v svojih delih predstavi kot izrazito
personalistično usmerjen pisec. Če se spomnimo, je po Schelerju (1998, str. 38) oseba
»tisti center v človeku, ki je vzvišen nad nasprotjem med organizmom in okolnim svetom«.
Osebo pojmuje kot »dejavni center, v katerem se pojavlja duh znotraj končnih sfer biti«
(prav tam, str. 33) ter ugotavlja, da se lahko »edino človek - kolikor je oseba - povzpne nad
samega sebe« (prav tam, str. 42).
Ozvald se kot pedagog s personalističnimi izhodišči predstavi v že omenjenem delu
Srednješolska vzgoja iz leta 1912, kjer poudarja, da je oseba »temeljna, najvišja,
najsamostojnejša, absolutna vrednota« (Ozvald, 1912, str. 25). V tem delu Ozvald dosledno
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Scheler to tezo razvija skozi celotno razpravo O ideji človeka (1915), ki sicer ni prevedena v slovenščino.
V njej navaja, da je človek »pionir duhovnega ustvarjanja kulture« (Scheler, 1996, str. 53) ter da je duh tisto,
kar pripada samo človeku in kar mu daje poseben položaj v stvarstvu (prav tam). To idejo je še posebej razvil
v kasnejšem delu, Položaj človeka v kozmosu (1928), ki smo ga analizirali v prvem delu razprave.
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personalistično razlikuje osebo in osebnost 72 (prav tam, str. 26-29). V tem pomenu zapiše:
»Iz učenčeve osebe napraviti osebnost, to se mi zdi stremljenja vreden cilj srednje šole«
(prav tam, str. 38).
Ozvaldovo celostno oz. holistično pojmovanje človeka pride do izraza predvsem pri
njegovi analizi pojmov duh, duša in telo (Ozvald, 2000. str. 97-98): »Beseda 'duh' se tukaj
rabi tako, kakor so jo rabili starogrški filozofi, ki so ji rekli nous, ter učili, da se v
eksistenci človeka da razlikovati troje 'stopenj': telo-duša-duh. Kajpada si teh stopenj ne
smemo misliti kot nekakih medsebojno ločenih nadstropij v človeški naturi, tako da bi npr.
telo stalo najnižje, a duh najvišje v tej stavbi. S tem je marveč le rečeno, da je človek z
ozirom na tektoniko svoje biti - enota v raznoterosti ('unitas multiplex') in da vsaj kulturni
človek tozadevno izkazuje trojne vitre«.
Telo mu pomeni »živ organizem, sposoben čutno (senzorno) in gibno (motorno) reagirati
na vnanje vtise« (prav tam, str. 98). Dušo pa opredeli kot »celokupnost doživljajev, ki jih
srečavamo v naši zavesti /.../. Ti doživljaji (predstava, čustvo, zaznatek, spomin, pozornost)
se namreč pasivno odigravajo, klicani od telesnega življenja in njegovih potreb, to se pravi,
da je tisti, ki jih doživlja, njih pasiven nosilec« (prav tam). Za razliko od duše, je duh
»celokupnost nepsihičnih in zato nezaznatih aktov«. Ti akti (vrednotenje, preudarjanje,
hotenje) pa se ne »'odigravajo', temveč jih naš jaz aktivno izvršuje. Z ozirom na psihične
doživljaje, in zlasti še z ozirom na nagonske utripe, so akti duha nekakšen ravnajoč faktor,
ki izbira zavrača, odkazuje smer« (prav tam). Vendar pa je tisto, kar človeka po Ozvaldu
(prav tam) »zares neskončno povzdiguje nad podčloveška bitja - kulturno udejstvovanje
duha, zaradi česar je človek tudi tvorec kulture« (prav tam).
Vidimo, da ima doživljaj pomembno vlogo pri Ozvaldovemu pojmovanju človeka. Kot
smo pokazali, izpostavi Ozvald vprašanje človekovega doživljanja že v delu Smernice
novega življenja iz leta 1918 (Ozvald, 1918, str. 109-110).
Da je za Ozvalda doživljaj tisti, ki omogoča človekov odnos do sveta, kaj in kako pa
72

Ozvald takole pojasni pojma oseba in osebnost: »Z izrazom oseba zaznamujemo samobitnost, in sicer
samobitnost človeka po duhu, to, kar je posameznik v duševnem oziru 'ob sebi' (=po vrojenem mu bistvu)«
(Ozvald, 1912, str. 26). Po Ozvaldu (prav tam, str. 29) »človeka z izrazito osebo imenujemo osebnost«:
»Oseba je temelj osebnosti, osebnost pa proslava osebe« (prav tam, str. 31).
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posameznik doživlja, oblikuje njegovo osebnost, je razvidno tudi v njegovi Kulturni
pedagogiki (Ozvald, 2000, str. 76-77 ): »Okolje ali milje je vse tisto, kar doživljamo kot
učinkujoče na nas in s čimer v praksi življenja, to je pri svojem dejanju in nehanju,
računamo. Prirojeni telesni in duševni darovi posameznika na eni pa njegov milje na drugi
strani - to sta dve verigi činiteljev, ki se na neizrekljivo zamotan način med seboj prepletata
in ki tvorita glavno gonilno silo za ves, telesni in duševni razvoj v bitju in žitju
posameznika: tukaj jaz z vsem tem, kar je kot kal za nastop raznih možnosti v obliki teh in
teh telesnih pa duševnih dispozicij položeno vame, a tam milje, to se pravi okolica, v
kolikor vpliva name ter povzroča, da se tiste v meni skrite sile tako in tako udejstvujejo«.
Zato se po Ozvaldu (prav tam, str. 13) življenje duha vedno manifestira v oblikah
»kulturnih zajednic« oziroma v »zajedniškem življenju«: »Človek je obenem i socialno
bitje, ki le v zajedniškem življenju z drugimi lahko postane cel, to je kulturen človek«
(prav tam).
Ozvaldovo pojmovanje človeka lahko torej označimo kot celostno oz. holistično. Tako
navaja, da se »v eksistenci človeka da razlikovati troje 'stopenj': telo-duša-duh«, ki med
seboj niso ločene, ampak je človek »enota v raznoterosti ('unitas multiplex')« (prav tam,
str. 98). Človeka označi tudi kot »organsko enoto, ki očitije na sebi dvoje docela različnih
strani: ena je telesno življenje (vitalnost), a druga duh (prav tam, str. 97)«. Ozvald sicer pri
tej opredelitvi izpusti dušo73, kljub temu pa tudi v tem kontekstu opozarja, da moramo na
človeka gledati s celostnega vidika (prav tam, str. 99-100): »Človeška natura je naravnost
tako ustvarjena, da se ji hudo maščuje, če se tu ali tam skuša opirati samo na enega izmed
obeh temeljev, bodisi le na svojo telesnost ali pa le duha, čegar kraljestvo ni 'od tega
sveta'«.

73

Kot bomo videli v nadaljevanju, je Ozvald pri uporabi pojmov duša in duh pogosto nedosleden in ju ne
razlikuje natančno. V tem se Ozvald razlikuje predvsem od Gogale, ki pojma duh in duša natančno razmeji
(prim. Gogala, S., 1931/1932, O duhovnem in duševnem oblikovanju).
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3.2.2 Izobrazba kot cultura animi

Kot smo že zapisali, izhajamo v razpravi iz predpostavke, da vsak vzgojni koncept
predpostavlja določeno pojmovanje človeka. V prejšnjem poglavju smo prikazali, da je
Ozvaldovo pojmovanje človeka celostno in personalistično ter da je zanj človek predvsem
duhovno in kulturno bitje. Iz takšnega pojmovanja človeka izhaja tudi njegova opredelitev
vzgoje in izobrazbe.
Ozvald pojmuje vzgojo kot kulturni proces in poudarja (Ozvald, 2000, str. 7), »da z ene
strani kultura, to se pravi duhovno stremljenje kakega narodu k solncu, njegova 'via lucis',
ni nič drugega, nego - vzgoja in izobrazba, in da z druge strani vzgoja in izobrazba ni nič
drugega, nego - kultura«. Kot zapiše v predgovoru Kulturne pedagogike, je njegov namen
bralcu »odpreti oči za kulturni pomen vzgojstva« in pokazati na specifičen odnos med
kulturo, vzgojo in izobrazbo (prav tam, str. 8).
Po Ozvaldu (prav tam, str. 164) ima »vse vzgojstveno prizadevanje, kjerkoli ga najdemo,
eno in isto vsebino: s pomočjo kulturnih dobrin (znanstvo, umetnost, gospodarstvo,
nravstvenost) izobraževati posameznika in zajednico, ali drugače rečeno - iz kulture
ustvarjati izobrazbo«. Ker smo se z Ozvaldovim pojmovanjem kulture seznanili že v
prvem delu razprave, se bomo v pričujočem poglavju osredotočili na njegovo pojmovanje
izobrazbe, in sicer izobrazbe kot culture animi.

Pri tem moramo opozoriti, da Ozvald pri razlaganju termina cultura animi ni najbolj
dosleden. Tako enkrat pojmuje culturo animi kot »izoblikovanje duše« (prav tam, str. 149),
drugič pa kot »izoblikovanost duha« (prav tam, str. 169). Na nedoslednost pri uporabi
pojmov duh in duša smo opozorili že pri Ozvaldovem pojmovanju človeka, kjer enkrat
pojmuje človeka kot enoto telesa, duše in duha (prav tam, str. 98), na drugem mestu pa
zgolj kot enoto telesa in duha (prav tam, str. 98).
Kar se tiče termina cultura animi predpostavljamo, da ima Ozvald kljub terminološki
nedoslednosti pri tem v mislih izoblikovanje duha. Po Ozvaldu je namreč pedagoška
teorija »teoretska veda o duhovnem razvoju posameznika in življenjskih zajednic, /…/
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veda, ki ima pojasnjevati, kako se vrši duhovna rast poedinca in življenjskih skupin«
(Ozvald, 2000, str. 11). V tem pogledu navaja (prav tam, str. 13): »Vrhovna naloga /…/
pedagoške teorije je ta, da-pojasni 'skrivnost duhovnega včlovečevanja'. Njen predmet je
torej življenje duha«. Ker Ozvald pri tej opredelitvi govori izključno o duhu, ocenjujemo,
da gre tudi pri izobrazbi kot culturi animi za izoblikovanje duha.
Oglejmo si nekoliko pobližje Ozvaldovo pojmovanje izobrazbe kot culture animi. Po
Ozvaldu (prav tam, str. 166-167) izobražen ni »tisti ali tista, ki zna veliko 'povedati' o svetu
in življenju (tipus učenjaka) ali ki zna svet in življenje s pomočjo dognanih zakonov
obvladati (tipus znanstvenega raziskovalca). Izobražen je marveč samo nekdo, ki si je,
bodisi pretežno iz lastnih sil bodisi s tujo pomočjo pridobil enotno, to je na lastni
individualnosti zakoreninjeno, pa vendar elastično, različnim kulturnim področjem
ustrezajočo izoblikovanost ali 'strukturo' svojega duha, katera ga usposablja za aktivno
udeleževanje kulturnega življenja, to se pravi, ne samo za doumevanje (doživljanje), ampak
tudi za ustvarjanje oziroma odkrivanje kulturnih dobrin in vrednot«. Ali z drugimi
besedami: Izobražen je samo nekdo, »ki se je pretežno v enem izmed kulturnih področij (v
gospodarstvu, znanstvu, umetnosti, socialnem življenju, politiki, verstvu), kakor pač
odgovarja njegovemu značaju, do take mere zasidral, da bodisi v doživljanju bodisi v
ustvarjanju kulturnih vrednot na tem področju zmore kaj nadpovprečnega, pa si je i sicer
tako izobličil duha, da tudi na drugih področjih /.../ sledi kulturnemu življenju« (prav tam,
168).
Kot vidimo, opredeli Ozvald izobraženega človeka s pomočjo temeljnih pojmov
fenomenologije, Vebrove predmetne teorije in filozofske antropologije: struktura duha,
doživljanje in duh. Že večkrat smo omenili, da so po Husserlu in Vebru doživljaji tisti, ki
določajo strukturo naše zavesti oz. kot zapiše Ozvald strukturo duha. Pri Ozvaldovi
uporabi pojma duh je razvidna njegova navezava na Schelerja. Tako se npr. sklicuje na
Schelerjevo delo Die Formen des Wissens und die Bildung (Oblike znanja in vzgoja)
(1925), ko pojmuje izobrazbo kot »neke vrste življenjski stil človeka, to se pravi nekakšen
razmeroma stalni shema, po katerem se vrši v prvi vrsti vse duhovno dejstvovanje njegovo
(način, intenzivnost, motivi mišljenja, vrednotenja, hotenja)« (prav tam, str. 167).
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Po Ozvaldu (prav tam, str. 169) »pravimo izobrazbi cultura animi (izoblikovanost duha),
po navadi 'splošna izobrazba', hoteč s tem reči, da je poleg nje še druga, 'poklicna' ali
'strokovna' izobrazba, ki človeka usposablja za pravilno dejstvovanje na tem ali onem
delovnem področju«. Navaja (prav tam, str. 168), da »izobraževati« ne pomeni »'vežbati'
koga drugega ali pa samega sebe 'za' ta ali oni namen, npr. za izvrševanje kakega posla,
zlasti v obliki poklica«: »Izobrazba kot duhovna izoblikovanost človeka ni isto, kar
usposobljenost za te in te storitve, ni istovetna s strokovnjaštvom. Izobrazba je marveč
sama na sebi vrednota, brez vseh vnanjih 'namenov'« (prav tam). »Duhovna izoblikovanost
človeka« je v tem, »da iz tvojega praktičnega dejstvovanja vselej in povsod govori
duhovna rast in zrelost« (prav tam). Ugotavlja, da je izobrazba kot cultura animi nekaj, kar
vsak človek »prav tako ali pa še bolj potrebuje, kakor pozitivno znanje« (prav tam) in
opozarja (prav tam, str. 169), da se »izoblikovanost duše, ne da na takšen način hoteti,
kakor če si kdo zavestno prizadeva, postati čim bolj veščak na področju tega ali onega
poklica« (prav tam).
Ozvald navaja, da spada izobrazba »med tiste (najvišje) cilje, ki jih človek in človeštvo le
tedaj sigurno doseže, ako ne stremi hotoma in zavestno za njimi« (prav tam). Na tem mestu
se ponovno opre na Schelerjevo delo Die Formen des Wissens und die Bildung (Oblike
znanja in vzgoja) ter svoje razmišljanje dopolni z naslednjim citatom iz tega dela: »V
proces tvojega življenja ob svetu in se svetom, v tvornem premagovanju njegovih pa tvojih
strasti in odporov, v ljubezni in dejanju, bodisi da je posvečena kaki stvari ali bratu ali
državi, v trdem delu, ki s tem, da ti nosi dohodke, povečava, dviga pa razmahuje tvoje sile
in tebe samega: se odigrava postanek izobrazbe - za hrbtom samega nameravanja in
samega hotenja. In samo tisti, ki je pripravljen se izgubiti (=se žrtvovati) v prid kake
plemenite stvari ali človeške zajednice, brez strahu, kaj bi ga utegnilo pri tem doleteti,
samo tisti bo pridobil samega sebe, to je svojo pravo bitnost« (Scheler, 1925, str. 15-16; cit
po Ozvald, 2000, str. 169).

Kot bomo pokazali v naslednjem poglavju, vodita do izobrazbe cultura animi metoda in
koncept znanja, v katerih lahko po naši oceni prepoznamo nekatere vidike Husserlove
fenomenologije in Schelerjeve filozofske antropologije.
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3.2.3 Modrostno znanje in apriorno bistvogledje

Pojmovanju človeka kot duhovnega in kulturnega bitja ter opredelitvi izobrazbe kot culture
animi, ustrezata po Ozvaldu tudi posebna vrsta znanja in določena metoda. V Ozvaldovem
konceptu modrostnega znanja ter apriornega bistvogledja kot metode, ki vodi do
slednjega, je morda najbolj razvidno, kako je Ozvald razumel in uporabljal ideje
fenomenologije in filozofske antropologije.

Ozvald je znanja, dobljena preko duhovnih znanosti, imenoval modrostna znanja (za
razliko od naravoslovnih znanj). Po Ozvaldu (2000, str. 148) se modrostno znanje ukvarja s
vprašanji, »ki jim ni mogoče dobiti odgovora s pomočjo opazovanja, merjenja,
matematičnega izvajanja«, prav tako pa ta vprašanja »ne klijejo iz potrebe, temveč iz
začudenja: kaj je to in ono (človek, razvoj, življenje, nastajanje; smrt) po svojem bistvu, po
svoji ideji, po svojem smislu?«. To vrsto znanja opredeli z naslednjimi besedami (prav tam,
str. 149): »Svet in življenje pred vsem drugim v čislih imeti in občudovati, se ga radovati,
iskati smisla njegovim pojavom in oblikam, si prizadevati, da se s svojim duhom čim bolj
približaš bistvu stvari - tudi taka usmerjenost človeka je lahko izvor znanju, samo da
drugačnemu, nego se goji po raznih panogah pozitivnega znanstva. Te vrste znanju
pravimo modrostno znanje«.
Kot smo omenili že uvodoma, prepoznamo pri takratnih duhoslovno usmerjenih mislecih
tudi vpliv azijskih tradicij. Ozvald se nasloni nanje, ko primerja koncept modrostnega
znanja z znanjem azijske kulture ter ga skuša tako razmejiti od pozitivnega znanja. Ko
analizira modrostno znanje tako ugotavlja (prav tam), da se znanje s tako strukturo na
področju vzhodno azijske kulture »goji nekako z isto izključnostjo, kakor pozitivno
znanstvo v zapadni Evropi in severni Ameriki«: »Indijski ali kitajski človek se ne ukvarja s
svojim znanstvom v ta namen, da bi si pridobil čim več pravil, po katerih se dasta svet in
življenje obvladati, temveč - da bi postal moder, to se pravi, da bi dosegel tisti mir duše, ko
v stanju neke resignacije gledaš svet in življenje ter se ti v tem gledanju (kontemplaciji)
odkrije bistvo, pomen, smisel stvari« (prav tam). Zato cilj modrostnega znanja ni
»obvladovanje sveta in življenja po teh in teh metodah, ki imajo svoj miselni koren v
znanstveno ugotovoljenih zakonih« (prav tam). Po Ozvaldu (prav tam) je cilj modrostnega
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znanja »tisto izoblikovanje svoje duše, ki se imenuje izobrazba - cultura animi74. Ali bolje
rečeno: humaniziranje, včlovečenje«. Kakor zapiše (prav tam), »je to vzpenjanje
posameznika in prav tako socialnih enot (stanu, poklica naroda, socialnega razreda) nad
samo človeško ('allzumenschlich'), animalsko stopnjo svojega bitja in žitja vse do
'nadčloveške' stopnje (v duhovnem in ne biološkem pomenu besede)« (prav tam).

Pri tem se Ozvald sklicuje na Schelerjevo delo Die Formen des Wissens und die Bildung
(Oblike znanja in vzgoja) iz leta 1925 in pravi: »V kolikor človek goji le pozitivno
znanstvo, je samo homo faber (izdelovalec pripomočkov)«, »to se pravi, živo bitje, ki
izsledke znanstva uporablja za zadovoljevanje potreb, katere rodi želja po 'udobnosti in
zabavi'. In šele kolikor tvoje življenje stopa v službo duha (cultura animi), v kolikor gojiš
modrostno ali izobraževalno, to je tako znanje, ki odkriva bistvo, pomen, smisel stvari,
postajaš homo sapiens ali drugače rečeno: božanstvu podobno bitje, nekakšen človekobog«
(prav tam, str. 150).
Po oceni Ozvalda (prav tam) se je sodobni človek »ob vodstvu pozitivnega znanstva«
usposobil za »'stvarno', to je kritično, 'nesentimentalno' motrenje pa presojanje sveta in
življenja zgolj po razumovni kategoriji 'vzrok-učinek'«. S tem pa je »skrajno obubožal, ker
mu je v duši usahnilo spoštovanje pred iracionalnimi stranmi sveta in življenja, ki se ne
dado zgolj z razumom dojeti. V silno žarki luči to izpričuje ginevajoči čut za 'smisel'
življenja« (prav tam). Kot bomo videli v nadaljevanju, je takšno stališče značilno tudi za
Gogalo, ki prav tako opozarja na spoštovanje »iracionalnih« plati sveta in življenja, ki jih
pozitivne znanosti spregledajo, ter na njihov pomen za vzgojo (Gogala, 2005, str. 343). V
tem smislu ugotavlja (prav tam), da »racionalni element že sedaj močno prevladuje v šoli
in učenci so prikrajšani za to, da bi pri pouku tudi kaj doživeli, da bi bili ob čem osebno
čustveno prizadeti«.
Oglejmo si še nekatera Ozvaldova razmišljanja o vlogi učitelja in o pedagoškem odnosu v
povezavi z modrostnim znanjem. Kot bomo videli, lahko v njih prepoznamo temeljne
usmeritve duhoslovne pedagoške paradigme ter nekatera sovpadanja z Gogalo.

74

Vidimo, da Ozvald na tem mestu pojmuje culturo animi kot izoblikovanje duše, čeprav jo v nadaljevanju
spet poveže s pojmom duh (Ozvald, 2000, str. 150).
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Po Ozvaldu (2000, str. 151) »voditelj na področju izobraževalnega ali modrostnega znanja
ni raziskovalec (v smislu pozitivnega znanstva)«, ampak modrijan, »lepih strani življenja
vešč, osobito pa cel in ne specialistovsko enostranski človek«. Modrijan ne podaja
»strokovnega ali poklicnega, induktivno pridobljenega znanja, marveč oznanja poedincu in
socialnim enotam to, kar je sam 'uzrl' o 'tajnah' sveta in življenja ter jih uči - živeti, to je
gledati pa ocenjevati svet in življenje, jima iskati smisla ter tamkaj dejstvovati« (prav tam).
»Tak učitelj življenja in pa tisti, ki ga 'posluša', stojita v docela svojevrstnem medsebojnem
odnošaju, kateri vsebuje najdalekosežnejših oblikujočih sil. Takšen človek lahko postane
tvoj vzornik, ako si ga vzljubil ter ga čislaš, ker gledaš v njem vtelešen ta in ta svoj vzor
(čistosti, poštenosti, svetosti, domoljubja, nesebičnosti). Od njega prihaja čudna moč, ki te
vabi in miče, da greš za njim, da mu slediš kot svojemu zgledu (to ni posnemanje!) ter
postaneš takšen kakor je on. A sledeč vzorniku, ki pa si ga nisi 'izbral', ki te je marveč
'vnel', navdušil, to se pravi, prijel za dušo in potegnil za seboj, se naučiš - tako (ne isto!)
hoteti in ravnati (stremeti za nesebičnimi, poštenimi cilji, se navduševati za umetnost, vršiti
delo usmiljenja itd.), kakor on hoče in ravna. Hoteti in se udejstvovati v istem smislu, kakor
hoče in se udejstvuje tvoj vzornik, pa ne pomeni nič drugega, nego - preizkuševati lastne
sile ter spoznavati samega sebe. V tem je neprecenljivi pomen modrostnega in
izobraževalnega znanja« (prav tam).
Kot smo že omenili, je eden izmed bistvenih elementov duhoslovne pedagogike odnos med
učiteljem in učencev. Kakor navaja Nohl, gre pri tem za duhovni odnos posebne vrste, v
katerem učitelj približa oz. prenese na učence različne stvaritve kulture tako, da si ta ob
soočenju z njimi oblikujejo lastno osebno identiteto in enotno duhovno življenje (Matthes,
2011, str. 49). Tudi Ozvald ostaja v teh okvirih, ko navaja, da učitelj »in pa tisti, ki ga
'posluša', stojita v docela svojevrstnem medsebojnem odnošaju«, preko katerega učenec
»preizkuša lastne sile ter spoznava samega sebe« (Ozvald, 2000, str. 151).
Za uspešen pedagoški odnos je po Ozvaldu pomembna predvsem osebnost učitelja:
»Osebnost, dodelanost, zgled učitelja in učiteljice – to je tisti čudotvorni x, od katerega v
glavnem zavisi uspeh ali neuspeh šole. Duha si oblikuješ samo na ta način, da podoživljaš
tisto, kar je neposredno doživljal notranje bogati človek, ko si je na tem ali onem poprišču
(znanstvu, umetnosti, gospodarstvu, globoki vernosti) resno prizadeval, da bi razrešil
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‘sveta uganko’ ter prav v tem prizadevanju po duhu – rasel« (Ozvald, 1930 str. 137).
Vidimo, da ima tudi pri Ozvaldovem pojmovanju učitelja in pedagoškega odnosa
pomembno vlogo koncept doživljanja, ki je značilen za fenomenološki način spoznanja.
Kot bomo pokazali v nadaljevanju, se na tem mestu Ozvald in Gogala precej zbližata. Tudi
za Gogalo je »bistvo vzgojiteljevega uspeha /…/ v resnični sposobnosti doživljanja
resnice« (Medveš, 2000, str. 103).
Zapisali smo že, da je Ozvaldovo razumevanje fenomenologije morda najbolj razvidno, ko
govori o metodi modrostnega znanja (Ozvald, 2000, str. 152). S tega navaja (prav tam):
»Metoda, ki vodi do modrostnega, to je takega znanja, katero uči človeka gledati, presojati,
ocenjevati svet in življenje ter se tam udejstvovati, ni indukcija pa deduktivno izvajanje,
marveč neposredno, apriorno bistvogledje«. Po Ozvaldu (prav tam) je »stržen spoznavnega
procesa te vrste verno podan v Stritarjevem distihu: 'Gledalo ni oko, uho ni čulo posvetnokar je gledal in čul pesnik zamaknjen v nebo'«. Stritarjeve besede razloži Ozvald takole
(prav tam): »Prva instanca za modrostno znanje torej ni spoznavna teorija, temveč zdrava
pamet, to je sposobnost, da pojave življenja gledaš v pravi perspektivi«.
Kako razumeti Ozvaldovo pojmovanje bistvogledja? Če se spomnimo, je bistvogledje
izraz, ki ga je v slovensko filozofijo uvedel Veber in s katerim je »poslovenjen Husserlov
Wesenscshau« (Janžekovič, 1981, str. 27). Kot smo pokazali v poglavju 2.2.2, Husserl
(1997, str. 31) pojmuje »Wesenscshau« oz. »bistvogledje« kot »možnost, ki je ne smemo
razumeti kot nekaj empiričnega, ampak kot bistvenostno možnost«: »Tako kot je danost
individualnega ali empiričnega zrenja individualni predmet, tako je danost bistvogledja
čisto bistvo« (prav tam, str. 36). Ker se po Husserlu bistva (eidos) »zavemo intuitivno«
(prav tam), označi bistvogledje tudi kot »zrenje« oz. »intuicijo« (prav tam, str. 32).
Husserlovo pojmovanje bistvogledja oz. intuicije lahko po naši oceni primerjamo z
Ozvaldovim bistvogledjem v konceptu modrostnega znanja, čeprav se nanj eksplicitno ne
sklicuje. Videli smo, da se po Ozvaldu (2000, str. 148) modrostno znanje ukvarja z
vprašanji, »ki klijejo iz začudenja: kaj je to in ono (človek, razvoj, življenje, nastajanje;
smrt) po svojem bistvu, po svoji ideji, po svojem smislu?«. Do teh odgovorov bi naj po
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Ozvaldu vodila bistvogledna metoda. V skladu z njo naj bi si človek prizadeval, »da se s
svojim duhom čim bolj približa bistvu stvari« (prav tam, str. 149), »da bi dosegel tisti mir
duše, ko v stanju neke resignacije gledaš svet in življenje ter se ti v tem gledanju
(kontemplaciji) odkrije bistvo, pomen, smisel stvari« (prav tam).
Ozvald primerja bistvogledje s kontemplativno prakso »indijskega in kitajskega človeka«
(prav tam, str. 148). Spomnimo, da podobno pojmuje Husserlovo bistvogledje Hribar
(1995, str. 9), ki navaja, da »tedaj, ko uzremo eidos (bistvo), zagledamo tisto, kar
ugledamo s svojim duhovnim, nadčutnim očesom«. Posamezni avtorji prepoznavajo
sovpadanje fenomenologije in budizma75. Kot smo že pokazali, tudi Scheler (1998, str. 47)
prepozna v Husserlovem konceptu bistvogledja princip budističnega dojemanja stvarnosti,
v katerem ima tretje oz. duhovno oko pomembno vlogo.
Ker je Ozvald pri pojasnjevanju bistvogledja zelo skop in ga označi zgolj kot spoznavni
proces in metodo, ki vodi do modrostnega znanja ter ga primerja s kontemplativno prakso
indijskega ali kitajskega človeka, je težko razumeti, kaj mu bistvogledje znotraj
pedagoškega procesa dejansko pomeni. Predpostavljamo, da lahko Ozvaldov koncept
bistvogledja razumemo, če ga primerjamo z Gogalovim konceptom doživetja. Slednjega
bomo sicer analizirali v nadaljevanju, na tem mestu omenimo le tisti izsek, kjer Gogala
navaja, »da je v doživetju nek način intuitivnega spoznanja, pri katerem neposredno
zagledamo resnice in vrednote ter jih pristno občutimo v vsej neposredni polnosti in
življenjski pomembnosti«. (Gogala, 1935, str. 27).
Oglejmo si nekatera Medveševa razmišljanja o tem osrednjem konceptu Gogalove
pedagogike, ki so relevantna za razumevanje Ozvaldovega bistvogledja.
Medveš v prispevku Vzgoja kot doživetje absolutnega navaja (Medveš, 2000, str. 94), da
Gogala ne opiše povsem natančno, kako doživetje nastane: »Razumeti pa je, da je
doživetje 'sposobnost' človekove duše, da zagleda bistva življenja in razume odnose med
njimi. 'Bistva' življenja in zveze med njimi so nam torej dana kot produkt intuitivnega,
čustvenega spoznanja; enostavno zagledamo jih (Wesenschau) in niso izpeljana iz predstav
75

Npr: Hribar, T. (1993): Horizonti budizma: budizem in fenomenologija, ali Zevnik, L (2009): Primerjava
theravadskega budizma in transcendentalne fenomenologije.
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ali mišljenja, torej niso produkt diskurzivnega, analitičnega razuma«. Po Medvešu (prav
tam, str. 100) so doživetja »temeljni akt spoznavanja. So neposredno gledanje (danost)
bistev«.
Medveševo pojmovanje Gogalovega doživetja na prvi pogled precej spovpada z
Ozvaldovim pojmovanjem bistvogledja kot »sposobnosti, da pojave življenja gledaš v
pravi perspektivi« (Ozvald, 2000, str. 152) oz. »ko v stanju neke resignacije gledaš svet in
življenje ter se ti v tem gledanju (kontemplaciji) odkrije bistvo, pomen, smisel stvari«
(prav tam, str. 149).
Medveš prav tako omenja Husserlov pojem bistvogledje (Wessenschau) ko navaja, da
Gogala »od vzgojitelja pričakuje sposobnost 'doživetja bistva, totalnosti, človeka,
resničnosti', kot bi dejali filozofi življenja 'zrenja bistva' (Wesenschau)« (Medveš, 2000,
str. 103). Tako lahko razumemo tudi Ozvaldove besede, da učitelj oznanja to, »kar je sam
'uzrl' o 'tajnah' sveta in življenja« (Ozvald, 2000, str. 151) ter da si »duha oblikuješ samo na
ta način, da podoživljaš tisto, kar je neposredno doživljal notranje bogati človek, ko si je
/…/ prizadeval, da bi razrešil ‘sveta uganko’ ter prav v tem prizadevanju po duhu – rasel«
(Ozvald, 1930 str. 137). Bistvogledje moramo torej razumeti predvsem kot sposobnost
učiteljevega intuitivnega spoznavanja, ki je pogoj, da se tudi v učencu razvija sposobnost
takšnega spoznanja duhovnih vsebin.
Po Ozvaldu znanje, »kakor ga odkriva modrijan, ne 'napreduje' podobno pozitivnemu
znanstvu, kjer novejše znanstveno stanje razveljavlja prejšnjega, zastarelega« (Ozvald,
2000, str. 152). Modrostno znanje namreč po Ozvaldu »raste«, se izpopolnjuje in starejši
izsledki ostanejo v veljavi poleg novejših (npr. indijski, grški, krščanski, moderni sistemi
metafizike) (prav tam).

Na tem mestu Ozvald citira Schelerja, ki v svojem delu Schriften zur Soziologie und
Weltanschauungslehre (Spisi k sociologiji in nauku o svetovnem nazoru) (1923/24) zapiše:
»Platonov, Aristotelov, Avguštinov, Descartesov, Leibnizov, Kantov sistem niso zastareli,
kakor Lavoisierjeva kemija ali Newtonova mehanika in ne morejo zastareti« (cit. po
Ozvald, 2000, str. 153).
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Tako kot je glavni predmet filozofske antropologije celostnost, je tudi predmet
modrostnega znanja »celotnost sveta in življenja« (prav tam, str. 153). Po Ozvaldu
»odgovora na vprašanje, kaj je bistvo, pomen, smisel sveta in življenja, ni mogoče iskati po
principu o razdeljenem delu, ampak se jih mora lotiti vseh v celoti«. Predmet modrostnega
znanja je namreč, »celotnost sveta in življenja«, nikakor pa ne »samo ta ali oni specialni
problem« (prav tam, str. 153).
Po Ozvaldu je za modrostno znanje »neprimerno več verjetnosti, da gre za uspehom med
širjesloje in ga vzljubijo, nego pa pozitivno znanje« (prav tam, str. 153). V tem svojem
razmišljanju se ponovne sklicuje na Schelerjevo delo Die Formen des Wissens und die
Bildung (Oblike znanja in vzgoja) (1925): »In duhovedam (zgodovini, sociologiji,
kulturoslovju) je pred vsem drugim stavljena tale naloga, da ugotove iz kulturnih tvorb v
raznih dobah, kako je modrostno znanje nastajalo, se izpremenjalo ter v vseh časih
polagoma pronikalo tudi v nižje sloje« (prav tam, str. 154).

V navedenem citatu prepoznamo ob Schelerjevem vplivu tudi princip zgodovinskosti, ki je
značilen za Diltheya. Če se spomnimo, je Dilthey prepričan, da nosi vsaka zgodovinska
doba v sebi svoj smisel ter da lahko človek ugotovi to, kar je, le s pomočjo zgodovine
(Trstenjak, 1996, str. 353). Tudi pedagogiko je nameraval zasnovati kot zgodovinskohermenevtično disciplino (König/Zedler, 1998, str. 94) ter poudarjal, da je naloga
pedagogike v tem, da odkrije »skupne značilnosti posameznih obdobij, ki se kažejo v
morali, konkretnih ciljih, vrednotah, načinih mišljenja« (Protner, 2000, str. 33).

Naslonitev na Diltheya lahko prepoznamo tudi pri Ozvaldovem pojmovanju spoznavanja
kot jedra učnega procesa (Ozvald, 2000, str. 157), čeprav se nanj eksplicitno ne sklicuje.
Ozvald navaja (prav tam, 158-160), da loči dvojno spoznavanje: »ugotavljajoče
spoznavanje, ki tvori jedro prirodoslovnemu mišljenju« ter »razumevajoče spoznavanje«,
ki je »docela svojevrsten tip spoznavnega prizadevanja« (prav tam). O »razumevajočem
spoznavanju«, ki je značilno za hermenevtiko
76
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, zapiše (prav tam, str. 160):

Če se spomnimo, je za Diltheya »splošna metoda duhovnih znanosti« hermenevtika, ki izvorno pomeni
»prevajanje«, kasneje pa je njen pomen razširjen v »nauk o razumevanju«. Hermenevtiko lahko razumemo
tudi kot teorijo razumevanja (König/Zedler, 1998, str. 92-93).
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»Razumevajoče spoznavanje igra povsodi tamkaj odločilno vlogo, kjer se kako doživetje
tako ali tako izraža (v živi, pisani ali tiskani besedi, v obliki slike, kipa, glasbe, kretnje).
/.../ In prav tako je na delu razumevajoče spoznavanje, če hočemo doumeti, v kolikor je
eno pa drugo, osebno 'doživetje' in objektivna 'tvorba' (leposlovni proizvod, filozofski ali
pedagoški sistem, svetovno naziranje, arhitektura, muzikalna kompozicija) v zvezi z
duhom časa (antike, srednjega veka, prosvetljene dobe...), oziroma s kako 'večnoveljavno'
idejo. Zato je to temeljni način spoznavanja po vesoljnem svetu duha, to je v vseh
takozvanih vedah o duhu ('Geisteswissenschaften'), kakor so: zgodovina, sociologija,
gospodarska teorija, veroslovje, estetika, etika in tudi - pedagogika«.
Po Medvešu (2000, str. 98) je razumevajoče spoznavanje »tista točka, na kateri se Ozvald
najbolj približa Gogali in njegovemu pojmu doživetja«. Vendar navaja, »da je razdalja med
tema dvema točkama neizmerljivo velika« (prav tam). Ozvald razumevajoče spoznavanje
omejuje le na »način spoznavanja po vesoljnem svetu duha«, to je vseh vedah o duhu
('Geisteswissenschaften'), kakor so zgodovina, sociologija, veroslovje, estetika, etika,
pedagogika itd. Gogala pa po Medvešu (prav tam) doživljanje razume na splošni ravni,
torej tudi kot doživljanje narave. Bistvenejša je razlika med njima v tem, »da je
razumevajoče spoznavanje v svojem bistvu spoznavanje« (prav tam). »Med ugotavljajočim
in razumevajočim spoznavanjem je kontinuum, saj za oboje velja 'najvišji kriterijresničnost' (Ozvald, 2000, str. 159-160), le metoda je različna, v prvem primeru
pozitivistična, v drugem hermenevtična« (Medveš, 2000, str. 98). Pri Gogali pa po
Medvešu (prav tam) ne gre za kontinuum med izobraženostjo in vzgojenostjo, temveč za
dva kvalitativno različna akta (prav tam). Po Gogali moramo ločiti »duhovno spoznavanje
/…/ od duševnega«, za katerega imamo »samo en spoznavni akt, ki ga imenujemo
doživetje« (Gogala, 1935, str. 27). Čeprav bomo Gogalovo doživetje analizirali v
nadaljevanju, smo že omenili, da se po naši oceni Ozvald bolj kot z razumevajočim
spoznavanjem približa Gogalovem doživetju s svojim konceptom bistvogledja. Kljub temu
pa ne gre zanikati sovpadanj med Ozvaldovim pojmovanjem razumevajočega spoznavanja
in Gogalovim doživetjem.
Slednje je po naši oceni razvidno, ko Ozvald navaja (Ozvald, 2000, str. 160-161), da bistvo
takega »razumevanja« ni v tem, da na podlagi lastnega doživljanja »bolj ali manj
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subjektivno 'vmislim' v tujo dušo ali pa v to ali ono kulturno tvorbo oziroma dobo«.
Ampak je takšno razumevanje »nekakšen organ za spoznavanje duhovnosti in njenega
ustroja« (prav tam, str. 161): »To so posebne vrste duševni akti77, v katerih se ti, kajpada le
pod danimi pogoji, lahko do največje objektivnosti odkrije tisto, kar tvori notranjo,
smiselno vez v bitju in žitju, v dejanju in nehanju posameznika ali človeških skupin (poklic,
stan, stranka) in prav tako tudi smiselna vez v 'objektivacijah duha', kakor so: država,
umetnost, gospodarstvo, politika, verstvo, itd.« (prav tam).
Takšna sposobnost razumevanja duhovnega sveta se da po Ozvaldu »s pridom razvijati«,
pri čemer pa je potrebno upoštevati dva dejavnika, ki vplivata na človeka: »eden je osebna
individualnost dotičnika, drugi pa kulturno zgodovinska stopnja njegove dobe« (prav tam).
Na tem mestu je razviden vpliv Sprangerjeve strukturne psihologije, saj se Ozvald
eksplicitno sklicuje nanj (cit. po Ozvald, 2000, str. 161): »In celotna struktura duhovnega
življenja se ti odkrije le v toliko, v kolikor si sam napredoval v duhovnem razvoju. Zato je
od tvoje diferenciranosti, zrelosti in zavestnosti odvisno, kako da gledaš duhovni svet in
koliko da v njem opaziš. Že iz tega razloga je sleherno spoznavanje v duhovnih vedah
vsakikrat vezano na tisto stopnjo, ki jo je doseglo sodobno življenje. V tem je njegova
meja, pa tudi vsa njegova živost in vedno nova stvariteljnost78«. Sprangerjevim besedam
doda Ozvald še naslednje (prav tam): »Zato pa je stanje duhovnih (in ne prirodoslovnih)
ved vsikdar najvernejše zrcalo tiste višine duha79, do katere se je v svojem razvoju dvignil
kak narod« (prav tam, str. 161).
Ozvald nam svojo neposredno navezavo na duhoslovje in uporabo metode hermenvtičnega
kroga razkrije v nadaljevanju. Če se spomnimo, zapiše Gadamer o hermevtičnem krogu
naslednje: »Kdor želi razumeti kako besedilo, vedno izvršuje neko zasnovanje
(Entwerfen). Takoj ko se v besedilu pokaže prvi smisel, si osnuje smisel celote« (Gadamer,
77

Ozvald tukaj ne omenja, za kakšne vrste duševnih aktov gre, predpostavljamo pa, da gre za njegovo
razumevanje bistvogledja kot spoznavnega procesa, ko se človek »s svojim duhom čim bolj približa bistvu
stvari« (Ozvald, 2000, str. 149).
78

Na tem mestu je smiselno opozoriti, da navedene besede, ki jih Ozvald povzame po Sprangerju, merijo na
»kulturni determinizem« in ne na »presežno vzgoje« - formiranje človeka kot ustvarjalca duhovne kulture. V
nadaljevanju bomo videli, da se Ozvald s takšno formulacijo oddalji od Gogale (in tudi Čibeja).
79

Kot vidimo, govori Ozvald zgolj o »odsevu« stanja duha, ne pa o njegovi kreativni, stvariteljski moči (glej
prejšnjo opombo), kakor Gogala in Čibej (prim. Čibej, 1927, str. 36).
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1997, str. 223) .
V tem pomenu Ozvald ugotavlja: »Sila veliko duhovnega razumevanja se vrši v obliki
govorjene ali pisane besede /…/. Duha, ki je zaodet v besede, je učenec doumel samo
tedaj, ako je v stanu, posamezne pojme, kateri odgovarjajo poedinim besedam, včleniti v
večjo smiselno celoto, oziroma stavke tako formulirati, da iz njih zasine verna struktura
odgovarjajoče kulturne dobe« (Ozvald, 2000, str. 161-162).
Čeprav zasledimo v Ozvaldovem pedagoškem konceptu vplive različnih miselnih tokov
(hermenevtike, strukturne psihologije, eksistencializma, personalizma), ki se med seboj
bolj kot ne prepletajo, smo se osredotočili predvsem na filozofsko antropologijo in
fenomenologijo. Ocenjujemo, da je Ozvaldovo razumevanje fenomenologije in filozofske
antropologije najbolj očitno, ko govori o metodi in predmetu modrostnega znanja. Videli
smo, da je po Ozvaldu (2000, str. 152) »metoda, ki vodi do modrostnega znanja, /…/
neposredno, apriorno bistvogledje«. Kot že rečeno, je bistvogledje eden vidikov
fenomenologije, ki ga Husserl označi tudi kot »zrenje« oz. »intuicijo« (Husserl, 1997, str.
32). Tudi Ozvald v zvezi z bistvogledjem navaja, da takrat človek »v stanju neke
resignacije gleda svet in življenje« in se mu »v tem gledanju odkrije bistvo, pomen, smisel
stvari80« (Ozvald, 2000, str. 149).
Čeprav Ozvald eksplicitno ne razloži, kako se v pedagoškem smislu razvija zmožnost
bistvogledja, lahko sklepamo, da ima pri tem ključno vlogo učitelj, ki »oznanja poedincu in
socialnim enotam to, kar je sam 'uzrl' o 'tajnah' sveta in življenja ter jih uči - živeti, to je
gledati pa ocenjevati svet in življenje, jima iskati smisla ter tamkaj dejstvovati« (prav tam,
str. 151). Kot smo že omenili, je po Ozvaldu »zgled učitelja in učiteljice tisti čudotvorni x,
od katerega v glavnem zavisi uspeh ali neuspeh šole« (Ozvald, 1930, str. 137). V tem
smislu navaja, da si duha oblikuješ samo na ta način, »da podoživljaš tisto, kar je
neposredno doživljal notranje bogati človek, ko si je na tem ali onem poprišču (znanstvu,
umetnosti, gospodarstvu, globoki vernosti …) resno prizadeval, da bi razrešil ‘sveta
80

Vendar moramo opozoriti, da Husserlova fenomenologija govori o smislu oziroma pomenu vsebine
doživljanja in ne bistvu in pomenu predmeta oz. stvari. Na podlagi tega lahko sklepamo, da Ozvald ni zaznal
Husserlove distinkcije med naravno in fenomenološko naravnanostjo, ki je bistvena za razumevanje
Husserlove fenomenologije in katero spregledajo številni njegovi interpreteti.
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uganko’ ter prav v tem prizadevanju po duhu – rasel« (prav tam). Iz zapisanega lahko tudi
sklepamo, da je duhovnost in oblikovanje duha po Ozvaldu tesno povezano z doživljanjem
duhovnih ter kulturnih vsebin in vrednot. Z Ozvaldovim poudarjanjem učiteljevega
doživljanja ter učenčevega podoživljanja pa lahko potegnemo tudi vzporednice s
Husserlovo fenomenologijo, v kateri ima koncept človekovega doživljanja osrednje mesto
(prim. Husserl, 1997, str. 116, 273).

Kljub temu da se Ozvald v Kulturni pedagogiki na Husserla eksplicitno ne sklicuje, lahko
po naši oceni predvsem na podlagi njegovega pojmovanja bistvogledne metode sklepamo
na Husserlov vpliv. Kot smo že omenili, je Ozvald Husserla poznal, kar je razvidno že iz
naslova njegovega dela iz leta 1911: Logika kot splošno vedoslovje: za šole/(na podlagi
Husserla-Pfänderja) ter iz dela Srednješolska vzgoja (1912), kjer se izrecno sklicuje na
Husserlovo delo Logische Untersuchungen (Logične raziskave), ko razlaga pojem
intencionalno (Ozvald, 1912, str. 68).
Veliko bolj razviden je vpliv Schelerja, kar smo pokazali s številnimi Ozvaldovi
sklicevanji nanj. Ozvaldovo navezavo na Schelerja potrdijo tudi Gogalove besede, ki jih je
namenil Ozvaldu ob njegovi 60-letnici (Gogala, 1932/1933, str. 2): »Saj tudi za prof.
Ozvalda veljajo Schelerjeve besede, ki jih tudi sam navaja v svoji »Osnovni psihologiji«,
da hodi ljubitelj pred poznavalcem. Tu pomenja to, da tudi Ozvaldova teorija izvira iz
njegove ljubezni do obravnavanega predmeta, in zato nikjer ni samo teorija radi teorije,
temveč radi poglobljenega poznanja resničnega pedagoškega življenja«.
V naslednjem poglavju bomo skušali pokazati, da na podobnih teoretskih izhodiščih
temelji tudi pedagoški koncept Ozvaldovega in Vebrovega učenca Franja Čibeja.
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3.3 Franjo Čibej

Franjo Čibej (1901-1929) je v svojem kratkem življenju napisal okoli 40 pedagoških,
psiholoških, filozofskih in socioloških razprav ter okoli 150 recenzij tedanje tuje literature.
Bil je tudi eden izmed utemeljiteljev križarskega gibanja, ki je združevalo takratno
katoliško mladino. Njegov sopotnik v križarskem gibanju je bil tudi Gogala, s katerim sta
istega leta (1925) doktorirala pri Vebru (Cindrič, 2015, str. 76, 91). Gogala, ki se je do
sedaj edini lotil strokovne analize Čibejevega opusa (Gogala, 1929), je ob njegovi smrti
zapisal, »da Čibejeva dela vsebinsko nikakor še niso del pasivne kulture zgodovine, nego
imajo svoj mogočen vpliv na bodočnost« (Gogala, 1929, str. 5). Kljub temu ostaja njegov
pedagoški opus, ob omenjeni Gogalovi analizi, raziskan zgolj na ravni diplomskega dela
(Mlakar, 2006)81.
Franjo Čibej se je rodil 27. junija 1901 v Gorici. Ker se je družina večkrat selila, je
osnovno šolo obiskoval v Trstu, klasično gimnazijo v Gradcu, po preselitvi v Ljubljano pa
je obiskoval osmi razred na poljanski gimnaziji. Leta 1919 se je vpisal na ljubljansko
bogoslovje, a se je v naslednjem študijskem letu prepisal na Filozofsko fakulteto. Od leta
1920 do 1924 je poslušal filozofijo pri Vebru, pedagogiko pri Ozvaldu ter matematiko in
fiziko. V začetku leta 1925 je doktoriral pri Vebru. Slavnostna promocija je potekala 31. 1.
1925. Profesorski državni izpit je opravil 19. 10. 1926 (Cindrič, 2015, str. 76-78).
Čibej je zaradi pika mušice in posledične zastrupitve umrl pri komaj 28. letih (Bartol,
1993, str. 284). Kakor zapiše Vladimir Bartol, Čibejev prijatelj in prav tako Vebrov
študent, mu je »zli Duh zastrupil neznatno ranico v nosu« (Bartol, 1929, str. 159):
»Njegovih nakan niso spregledali pravočasno; in naskok se mu je bil topot posrečil. V treh
dneh je pobrala smrt najširše izobraženega slovenskega mladeniča!« (prav tam). Umrl je
15. maja 1929 v Ljubljani.
Čibej je bil ob Ozvaldu in Gogali najvidnejši predstavnik slovenske duhoslovne oz.
81

Leta 2015 je sicer izšlo delo o Čibeju, ki pa se ne osredotoča na njegovo pedagoško udejstvovanje, ampak
na literalni vidik njegovega dela. Gre za delo Franjo Čibej in sodobna literatura, ki ga je avtorica Franca
Buttalo (2015) izdala v samozaložbi.

128

kulturne pedagogike po prvi svetovni vojni. Čeprav bomo v nadaljevanju pokazali, da so
njegova pedagoška snovanja zaznamovali različni miselni tokovi, se za začetek ustavimo
pri vplivu, ki sta ga nanj imela Veber in Ozvald. Čibej se v svojem Curriculum vitae, ki ga
je predložil k disertaciji, »spominja hvaležno vdano prof. Vebra in Ozvalda, kojih
predavanja in osebno vodstvo so v odločilni smeri vplivala« na njegov »razvoj« ter
njegove »filozofske-pedagoške študije82« (cit. po Cindrič, 2015, str. 78). Čibej je doktoriral
pri Vebru z disertacijo Predmetno–psihološka analiza socialnih form. Kot drugi
ocenjevalec disertacije je nastopal Ozvald (prav tam). Oglejmo si nekatera njuna mnenje o
Čibejevi disertaciji.
Veber je v poročilu o disertaciji med drugim zapisal, da gre za »prvi poizkus analitičnodeskriptivno metodo prenesti tudi na sodobno sociologijo« (prav tam, str. 79): »Zato je
umljivo, da so marsikateri avtorjevi izsledki pač še preuranjeni, drugi zopet še dokaj
nejasno formulirani in da ima celo delo še nekak provizoren značaj. Njegovo glavno misel
pa smatram za povsem srečno, seveda za misel, ki jo morejo efektivno izvesti šele
generacije novih delavcev na tem polju«. Veber je disertacijo ocenil s 7 (cum laude) (prav
tam).
Tudi Ozvald v svojem poročilu ugotavlja, da je kandidat z disertacijo »stopil na znanstveno
področje, koder je danes treba še po večini ledino orati« (prav tam, str. 80). Med drugim
zapiše, da Čibej »podaja lepo vrsto posrečenih in tudi večkrat jako zanimivih pojmovnih
analiz« in da je »sposoben samostojno raziskujoč, spretno operirati z obširnim materialom,
ki prihaja v poštev«. Po Ozvaldu bi ta disertacija, v kolikor bi bila »razširjena in primerno
predelana«, »lahko kdaj razrastla v lepo Grundlegung strogo znanstvene sociologije« (prav
tam). Disertacijo je ocenil z 9 (magna cum laude) (prav tam).
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Čibej je pri Vebru poslušal naslednje predmete: Analitična psihologija, Aksiomatična etika, Logika,
Spoznavna teorija, Estetika, Normativni problem estetike, Psihološki temelji jezika, Grška filozofija,
Problemi moderne predmetne teorije, Zgodovina grške filozofije, Analitična in razvojna psihologija in
Zgodovina filozofije. V okviru filozofskega seminarja, kjer je šlo za diskusijo in interpretacijo dela, so
obravnavali Bolzanovo delo Wissenschaftslehre (Poučevanje znanosti), Descartesove Meditacije, O
človekovem razumu (Hume) ter Leibnizove Nove eseje o človeškem razumevanju (Nouveaux Essais sur
L'entendement humaine) (Cindrič, 2015, str. 77-78). Pri Ozvaldu je poslušal Vzgojevalno etiko, Filozofijo
vzgoje, Mladinoslovje, Sociologijo dece, Problemi življenja, Psihologijo dece in mladine, Kulturno
pedagogiko ter Rusko kulturno območje in pedagogika. V okviru seminarja so obravnavali Rousseaujevo
delo Emil (prav tam).
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Čibej je opravljal glavni rigoroz iz filozofije pri Vebru83 in stranskega iz pedagogike pri
Ozvaldu84 (prav tam).
Čibejevo navezavo na Ozvalda in Vebra nam oriše tudi Gogala. Navaja (Gogala, 1929, str.
6), da se je Čibej »kot učenec Vebra, ki je izhajal iz predmetno-teoretične šole ter kot
učenec Ozvalda, ki je odličen zastopnik kulturne smeri moderne pedagogike, po eno strani
usmeril k predmetni teoriji, ter k sorodni fenomenološki šoli Husserla in njegovih učencev
(posebno Schelerja), po drugi strani pa se je približal po zelo bogati knjižnici ter po
osebnem stiku s prof. Ozvaldom moderni kulturni pedagogiki, ki jo zastopajo Spranger,
Scheler, Spengler, Troeltsch idr., ter moderni pedagoški ter mladinski psihologiji prof.
Sterna, Buhlerja, Sprangerja in ameriške smeri« (prav tam). Obema omenjenima
vsebinskima vplivoma se je kasneje pridružila še sociologija (prav tam). Po besedah
Gogale (prav tam) so to »duševno vsebinska ozadja«, iz katerega so potekala Čibejeva
dela. Čibeja označi kot »strukturno-psihološko« in »duhovno-teoretično« usmerjenega
misleca (prav tam).
Kot vidimo, ja za Čibejev opus značilna izrazita teoretska pluralnost. Za kontekst nadaljnje
razprave je še posebej zanimiva Gogalova omemba Husserla in Schelerja v povezavi s
Čibejem.
O širini Čibejevega znanja nam pričajo tudi besede Bartola (1929, str. 159): »Dr. Čibej —
človek širine in obilega študija. Tudi on je bil sprva ožji Vebrov učenec. Toda kako
enostransko se mu je zazdelo, gledati le skozi eno okno v življenje! Moral se je razmahniti.
Spoznavati je začel druge filozofe. /…/. Razgledal se je v pedagogiki, za disertacijo si je
iskal sociologijo. /…/ Črpati je začel tudi iz naravoslovnih ved. Potem še v umetnosti, v
upodabljajoči, pa tudi v besedni./…/. Pisal je o 'kiču in šundu'. Obenem pa je pogledal s
psihološkim očesom na pedagogiko ter napisal o tem obširno delo, ki naj bi mu prineslo
83

Iz poročila o glavnem rigorozu (filozofija) je razvidno, da mu je Veber postavil naslednja vprašanja:
»Descartes, Locke in Hume; naj se oriše psihologistično in apsihološko pojmovanje norme na polju
spoznavne teorije, etike in estetike; Naj se oriše psihološka in apsihološka razlika med a priori in a posteriori;
Naj se oriše razlika med fundacijo in implikacijo; Vrline in hibe tradicijskega pojmovanja razlike med
primarnimi in sekundarnimi kvalitetami«. Veber ga je ocenil z »9 - devet« (Cindrič, 2015, str. 80).
84

Na stranskem rigorozu iz pedagogike mu je Ozvald postavil sledeča vprašanja: »Modna gesla v
pedagogiki; Politična vzgoja; Zapadnoevropsko kulturno območje«. Ocenil ga je z »9 - magna cum laude«
(Cindrič, 2015, str. 81).
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dostop na univerzo. — Med mlajšimi je on imel najobširnejšo znanstveno knjižnico.
Ogromno je čital. Široko izobražen, zato manj skoncentriran in manj dinamičen, kakor Jug,
ki je bil čital le par knjig. Priljubljen in popularen. O tem je pričal pogreb«.
Zaradi Čibejeve zgodnje smrti je težko govoriti o kakšnem izrazitem razvoju njegove
misli, saj mu je le-ta preprečila nadaljnje razvijanje pedagoških idej. Za Čibeja je predvsem
značilno, da je veliko pedagoških problemov zgolj nakazal, ne pa tudi rešil. Gogala zapiše,
da Čibej »nakazuje celo vrsto nerešenih vprašanj« (Gogala, 1929, str. 9).
Analizo Čibejevih pedagoških idej bomo pričeli z orisom njegovega dojemanja takratnega
prostora in časa ter z njegovim pojmovanjem človeka. Na podlagi tega bomo predstavili
pedagoške smernice, ki naj bi po Čibeju popeljale takratnega človeka iz duhovne in
kulturne otopelosti. Ob koncu bomo analizirali fenomenološke temelje njegovih
pedagoških idej.

3.3.1 Čibejeva zahteva po duhovni kulturi, novi miselnosti in novem človeku

Da je Čibeja smiselno označiti kot »antropologa-pedagoga« (Volarič, 1995, str. 248), priča
njegovo široko pojmovanje pedagogike (Čibej, 1927, str. 4): »Pedagogika obsega danes
vse naše življenje, njen delokrog je nepregleden, v vzgojno in izobraževalno delo treba
danes prišteti delo za našo mladino — začenši od skrbstva za dojenčke do ljudskih visokih
šol in univerze; i šolska reforma, i preureditev skrbstva za kaznjence, i odgoja
abnormalnih, i poklicna izobrazba, i svetovanje pri izbiri poklica, i mladinsko varstvo
spada v delokrog moderne pedagogike. Krog je tako velik, da človek pri tem lahko izgubi
orientacijo in tava v negotovem ter zabrede na napačna pota. Časi so minuli, ko je
pedagogika bila le skupek metodičnih navodil za suho vtepavanje učne snovi v šoli. Danes
obsega pedagogika vse duhovno in kulturno življenje«.
Kot smo omenili že v prvem poglavju, označi Čibej takratno dobo kot »neenotno in
razdvojeno«, »ki prehaja od čudne oblike preteklosti v novo tvorbo in formo« in postavlja
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človeka pred mnoge dileme (Čibej, 1923, str. 21-22). Pri analizi obravnavanega časa se
Čibej sklicuje tudi na Schelerja (prav tam, str. 45): »Ne bomo obtoževali naše dobe v
podrobnem, izrečeno bodi samo to, kar so podrobno utemeljevali Sombart, M. Weber in
M. Scheler: Sodobni človek je postal nezvest svojemu bistvu, zatajil je najlepše,
najusodnejše strani bogato bujnega življenja v sebi, da so umrle v njem najgloblje plasti in
tako živi le v zunanjih, ki mu polnijo njegovo izsušene jedro« (prav tam).
Spomnimo, da je po Čibeju (prav tam, str. 24) »vir, iz katerega izhaja vse zlo, tisti duh,
čigar plod in sad je tehnika«. Ta »mehanizacija« se po Čibeju (prav tam) »pač sama
postavlja v nasprotje s kulturo, pravim človečanstvom, srečo, dušo«. Zato meni (prav tam,
str. 26), da mora iz »neduhovnega in ljubezni revnega sistema naše civilizacije«, »vzrasti
nov človek« (prav tam).
Čibej (prav tam, str. 23) je prepričan, da se odgovori na krizo takratne dobe nahajajo v
težnjah takratne sodobne filozofije in psihologije, predvsem pa v kulturni pedagogiki, »saj
je kulturna pedagogika, ki jo imam pred očmi, duhovna veda, od katere imamo pričakovati
tudi točnih odgovorov na prej orisane probleme naše dobe« (prav tam). Ugotavlja
(1927/1928, str. 89), da »ima pedagogika v vsaki dobi posebno poslanstvo«: »V vsaki dobi
se poteguje za ideal humanitete, novega duhovnega življenja. Vsaka doba prinaša svoje
ideje, svoje poklicne in življenjske prilike, svoje kulturne zagate in težave, ki jih
pedagogika skuša zmanjšati in olajšati85« (prav tam).
Preden si ogledamo pedagoške smernice, ki naj bi po Čibeju popeljale takratnega človeka
iz duhovne in kulturne otopelosti, bomo orisali še njegovo pojmovanje človeka.
Osredotočili se bomo predvsem na tiste Čibejeve opredelitve, ki se navezujejo na
Schelerja. Čibej se v prispevku Problem slovenske izobrazbe (1927) sklicuje na
Schelerjevo delo Die Formen des Wissens und die Bildung (1925), ko ugotavlja (Čibej,
1927, str. 36): »Človek se od živali ne loči po svojem intelektu, intelekt ima žival tudi,
četudi v manjši meri. /…/ Človek je predvsem 'duhovno' bitje, more uresničiti akte, ki ga
napravijo deležnega duhovnega sveta, akte, ki ga navežejo na Boga, ki je zmisel vsega
85

Tako kot pri Ozvaldu (2000, str. 157-164), zasledimo tudi pri njegovemu učencu Čibeju vpliv Diltheyja, ki
se kaže predvsem v zgodovinskosti.
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duhovnega. Človek je v svojem najglobljem jedru prost, nikakor ni odvisen od prirodnih
sil; je več kot žival, v njem je smer, ki ga usmerja kvišku v svet svobodnega duha«.
Spomnimo, da smo podobno opredelitev človeka zasledili tudi v Schelerjevem delu
Položaj človeka v kozmosu (1928), v katerem opredeli bistvo človeka tako, da analizira
njegovo razmerje do rastlin in živali ter oriše njegov »metafizično posebni položaj«
(Scheler, 1998, str. 8). Tako kot za Čibeja (1927, str. 36) je tudi za Schelerja (1998, str. 3334) človek duhovno bitje, ki ni več vezano na nagone in »okolni svet«, temveč je »prosto
okolnega sveta« oziroma je »odprto v svet« (prav tam). Po Schelerju (prav tam, str. 42) se
lahko »edino človek - kolikor je oseba - kot živo bitje - povzpne nad samega sebe /…/. Kot
duhovno bitje je človek tisti, ki presega samega sebe kot živo bitje in svet86«.
Kot smo pokazali v drugem poglavju, lahko Schelerja na podlagi pojmovanja človeka kot
osebe, označimo tudi za personalistično usmerjenega misleca. Enako oznako lahko
pripišemo Čibeju, ki se pri svojem pojmovanju človeka kot osebnosti sklicuje tudi na
Schelerja (Čibej, 1923, str. 40). Navaja (prav tam), da »čimbolj se poglabljamo v kakega
človeka, tem bolj postane individualen, čisto samosvoj, nenadomestljiv, samovreden«. Po
Čibeju (prav tam, str. 40-41) je »vsaka osebnost zaokrožena, svojevrstna enota in enotnost
s svojim posebnim jedrom, ki prihaja v vsem doživljanju, v vsem početju in dejanju do
izraza«. Iz tega sledi (prav tam, str. 41), da nosi »vsaka duša svoj individualni zakon v sebi,
da poskuša priti do one točke, kjer more živeti tako, kakor odgovarja njeni lastni strukturi,
njenim pravim življenjskim virom«. Pri tem se Čibej ponovno opre na Schelerja (prav tam,
str. 41): »Scheler pravi, da vsaka duša tvori po svojem kajstvu in bistvu eno večno idejo
božjo, da ni nek odsev, ali posnetek večne ideje božje, ampak svoja posebna, čisto
individualna svojstvenost«. Kot vidimo, Čibej v skladu s personalizmom poudarja
enkratnost vsake osebe ter stremljenje k razvijanju njenih bistvenih lastnosti. Navaja (prav
tam, str. 55), da je vsaki duši »vrojena posebna oblika popolnosti« v smeri katere se le-ta
»hoče stilizirati«.
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Tukaj lahko prepoznamo že omenjeno razliko med Čibejem in Ozvaldom. Medtem ko Čibej v skladu s
Schelerjem pojmuje človeka kot duhovno bitje, ki je odprto v svet, kar meri na formiranje človeka kot
ustvarjalca duhovne kulture, lahko pri Ozvaldu zaznamo tudi »kulturni determinizem« (prim. Ozvald, 2000,
str. 161). Ozvald stvariteljski moči duha ne daje takšnega pomena kakor Čibej. Kot bomo videli v
nadaljevanju, se v tej točki Čibej in Gogala precej zbližata, hkrati pa oddaljita od Ozvalda.
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Ob personalizmu in filozofski antropologiji, je na Čibejevo pojmovanje človeka vplivala
tudi strukturna psihologija, kot smo omenili že v drugem poglavju. Kakor navaja (prav
tam, str. 27), je njen namen »znanstveno izkazati notranjo zgradbo duševnosti in osebnosti,
v kolikor se zlasti razlikuje od posameznega do posameznega človeka«.
Čibej se naslanja na Sprangerjeve Življenjske forme (Lebensformen) (prav tam, str. 28). Te
forme ali tipi po Čibeju (prav tam) »izkazujejo najprej temeljno spoznanje, da stojimo do
sveta izven sebe v različnih odnošajih, da ga doživljamo na različne načine«: »Različne,
bistveno človeške strani naše duše (mišljenje, estetsko doživljanje, ocenjevanje življenja,
religiozno čustvo, socialni akt), so najprej naperjene na svet ter izrezujejo iz njega vsaka
svoj poseben kos, vsaka plat naše duše gleda 'svet' takorekoč pod svojo 'formo'« (prav
tam). Sveta po Čibeju (prav tam) »namreč ne spoznavamo samo, ampak doživljamo ga tudi
umetniško, doživljamo religiozno, poleg tega še v ekonomskem, socialnem in političnem
pogledu«. Iz tega po Čibeju (prav tam) sledi, da »tako dobimo v vsakem človeku, rekel bi,
šestero 'plasti' v širokem pomenu besede, ki se med sabo prepletajo ter medsebojno
vplivajo ena na drugo. Doživljanja, ki vstajajo v nas k zavesti, se zmiselno stapljajo v
posamezne enote; a jedro vsaki tvorijo take in take vrednote (ekonomska, estetska, logična
itd.). /…/ Naštetih šestero plasti najdemo v vsaki duši; to je za nas važno. Razume se pa, da
v vsaki duši drugače razvrščene; a značilno je, da so te plasti same v vsakem človeku
drugače izoblikovane87« (prav tam).
Vidimo, da tudi ko Čibej govori o strukturni psihologiji, uporablja ključne pojme
fenomenologije in filozofske antropologije, kot so doživljaj, naperjenost, bistvene lastnosti,
zavest, smisel itd., kar kaže na prepletenost miselnih tokov v takratnem času.
Koncept človekovega doživljanja, o katerem govori Čibej v kontekstu strukturne
psihologije, je bistven tudi za Vebrovo predmetno teorijo in Husserlovo fenomenologijo.
Že večkrat smo omenili njuno izhodišče, da so doživljaji tisti, ki omogočajo človekov
odnos do sveta, kaj in kako pa človek doživlja, pa določa strukturo njegove zavesti,
87

Čibej (1923, str. 28-29) poda Sprangerjevo klasifikacijo šestih idealnih tipov človeka: teoretskega,
estetskega, ekonomskega, socialnega, političnega in religioznega človeka. Ugotavlja, da je v takratnem času
prevladoval ekonomski, socialni in politični tip. Prevlada teh tipov je po Čibejevi oceni (prav tam, str. 29)
tudi razlog za duhovno revščino takratnega človeka oziroma »kolektiven značaj in protioseben duh časa«.
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njegovo individualnost oz. osebnost. Tako Čibej navaja: »Vse doživljanje se v človeku /…/
združuje in osredotočuje okrog neke osrednje točke, iz katere izhajajo niti v vsa območja
njegovega duhovnega in celo vnanje vsakdanjega življenja« (Čibej, 1923, str. 38).
Čibejevo dojemanja takratnega prostora in časa ter njegovo pojmovanje človeka bomo
sklenili z naslednjo njegovo oceno (Čibej, 1927, str. 32): »Pogled na sedanjost duhovnega
življenja nudi kaj žalostno sliko. V naši razdvojeni dobi odločajo nebrzdane mase. Širi se
vedno bolj nesvoboda in otopelost, duhovno življenje izginja in se tepta — ko bi vendar
morala biti prostost duha, izoblikovanost človeka in izčiščenje samega sebe prva in
temeljna stvar«.
Kot že rečeno, je za duhoslovne oz. kulturne pedagoge vzgoja tista, ki naj bi takratnega
duhovno in kulturno otopelega človeka usposobila za doživljanje kulturnih in duhovnih
vrednot ter ga oblikovala v osebnost. Glede tega se Čibej sklicuje na Schelerja (Čibej,
1927, str. 36): »Po njegovem je izobrazba proces, po katerem postane človek šele človek,
je neprestana deifikacija samega sebe«. V nadaljevanju si oglejmo, kakšna bi naj bila po
Čibeju pedagoška teorija, ki bi pomagala učlovečiti in kultivirati takratnega človeka.

3.3.2 Čibejeve kulturno pedagoške smernice

V prejšnjem poglavju smo orisali Čibejevo analizo takratne dobe ter podali njegovo
pojmovanje človeka. Čibej je prepričan (1923, str. 46), »da le na tako zarisanih temeljih
smemo pričakovati obnovo pravega kulturnega in duhovnega življenja« in »da mora biti na
takšnih temeljih tudi vse vzgojno prizadevanje«. V prispevku Problem slovenske izobrazbe
ugotavlja (Čibej, 1927, str. 32), »da razvoj izobrazbe sledi razvoju kulturnega življenja«:
»Najprej morajo biti kulturne vrednote in neki material, iz tega šele se more stvoriti ideal,
oziroma smer za bodočnost (prav tam).
Čibej (1923, str. 46) poudarja »zahtevek po novi pedagogiki, kulturni pedagogiki, ki bo od
svoje strani sposobna dati pobude v življenju, staviti življenju norme ter bo od svoje strani,
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sama kos novega življenja in iskanja, pomagala rešiti krizo naše kapitalistične dobe«.
Hkrati pa ocenjuje (prav tam, str. 46-47), da ima »stvar še drugo lice«: »Od današnje dobe
in njej odgovarjajoče pedagogike same prihajajo zahtevki po novi utemeljitvi. Jasno se vidi
nedostatek vse Herbartove pedagogike in njegovih epigonov, nedostatek vseh
naturalističnih vzgojnih teženj, ki v celoti pač ne tvorijo drugega, nego banalno
razmišljanje o vzgojni praksi in njenih sredstvih, nikar pa ne morejo obogateti, razširiti in
poglobiti življenja. Zato tudi zahtevki po drugače utemeljeni pedagogiki«.
Gogala ocenjuje (Gogala, 1929, str. 12), da je Čibej »podal popolno sliko o stanju kulturne
pedagogike, njenih smotrov in nalog« v prispevku O virih duhovnega in kulturnega
življenja (1923). V njem na vprašanje Kaj je vzgoja? odgovori z naslednjo analizo tega
pojma (Čibej, 1923, str. 47): »Udejstvovanje v drugih kulturnih območjih ima namen,
tvoriti zunanje forme, tvorbe 'objektivne' kulture, vzgoja pa iti za kulturo duše. Kaj vse
jemlje v misel vzgoja? Je to hotenje vzgojitelja, ki je utemeljeno v široki, veliki ljubezni do
drugega bitja, ki hoče vzbuditi in razviti v njej celotno življenje; hoče ji odpreti pogled v
celotno območje vrednot, hoče jo pripraviti do udejstvovanja v zmislu teh vrednot«. Zato
je po Čibeju (prav tam) »jedro vzgojnemu delu usmerjanje proti objektivnemu svetu
vrednot«, saj se duša »sploh ne bi mogla razviti, če bi ne bila vezana na svet izven sebe«.
Iz tega razloga »se vrši vzgajanje v tako obilni meri v zajednicah in njim odgovarjajočih
kulturnih tvorbah različnih moral in etosov. V prvi vrsti so to rodbina, šola, cerkev in
samolastne mladinske zajednice, npr. razne oblike 'mladinskega gibanja'« (prav tam).
Navedeno Čibejevo pojmovanje vzgoje, predvsem njegov poudarek, da je »jedro
vzgojnemu delu usmerjanje proti objektivnemu svetu vrednot« (prav tam), v temeljnih
potezah sovpada z opredelitvijo tega pojma s strani njegovega učitelja Ozvalda, kakor tudi
s klasiki duhoslovne oz. kulturne pedagogike. Kakor navaja Schmidt (1969, str. 218), je
duhoslovna oz. kulturna pedagogika, ki se je po njegovi oceni po prvi svetovni najbolj
razvila v Nemčiji, sicer priznavala, da živi človek tudi biološko in družbeno, »toda to je le
pogoj za njegovo pravo in najvišje življenje, za duhovno življenje, za njegovo vraščanje v
svet objektivnih kulturnih vrednot«. Namen vzgoje je, »da bo čim več tega objektivnega
duha prešlo v osebno, v subjektivno kulturnost mladega človeka, in ga tako razvijalo v
osebnost« (prav tam, str. 219).
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Takšno pojmovanje vzgoje je bilo, kot smo videli, značilno tudi za Čibeja. S tem, ko je
»jedro vzgojnemu delu usmerjanje proti objektivnemu svetu vrednot«, pa je po Čibeju
(1923, str. 47) »tudi že določena vsebina velevažnemu pojmu vzgojitelj«. Ta mora imeti
»najprej ljubezen do danih kulturnih vrednot, do celotnega 'življenja', a na drugi strani
mora biti v ljubezni obrnjen do mladostne osebnosti« (prav tam, str. 47-48): »On je
posredovalec med danim in nastajajočim življenjem, črpa iz danega ter odkriva in poživlja
nove strukture mladostnega življenja. Vzgojitelj je vedno usmerjen proti mladostnemu,
razvijajočemu se človeku, v njem odkriva vire za razvoj njegovega življenja (kako se
razvija otroška, mladeniška duša, kako je zgrajeno njuno življenje) ter skuša vse
sposobnosti in dovzetnosti s posredovanjem duhovnih in kulturnih vrednot tudi razviti88«
(prav tam).
Po Čibeju (prav tam, str. 48) je cilj vzgoje izobrazba. Kakor navaja, je izobrazba »nekaj,
kar je v zvezi s celo človeško dušo, kar vse skozi napolnjuje to dušo, kar ji pomeni
življenje, kar obsega vse plati življenja«. Izobrazba pomeni »razvijanje človekove
dovzetnosti za vrednote in tvoritev podlage za ustvarjanje in hotenje na poprišču vrednot«
(prav tam). S tem po Čibeju (prav tam) »tudi pojem izobrazljivosti dobi novo lice«: »je to
sposobnost duše, se preobraziti ob duhovno-kulturnih tvorbah ter vpostaviti v sebi čimdalje
bolj svojo samostalno in samobitno strukturo osebnosti« (prav tam).
Tudi v prispevku Problem slovenske izobrazbe (1927) opredeli pojem izobraženosti na
podoben način (Čibej, 1927, str. 33): »Izobražen je, kdor se je ob stiku s kulturo
izoblikoval v enotno in razvoja sposobno osebnost, ki je sposobna vršiti objektivno vredne
funkcije v kulturi in je sprejemljiva za objektivne kulturne vrednote (more te vrednote
'doživljati'). Ali še drugače povedano, izobražen je, kdor sprejema objektivne vrednote v
svoje doživetje, v svoje mišljenje in trajno čutenje, v svoje veselje do stvarjanja tako, da se
stvari pri tem v zaokroženo, živo rastočo in v sebi zadovoljno osebnost, ki more vršiti
objektivno vredna dejanja«. Kot vidimo, ima koncept človekovega doživljanja osrednjo
vlogo tudi pri Čibejevi opredelitvi izobraženega človeka. Izobražen je namreč tisti, ki je
sposoben doživljati kulturne vrednote.
88

Kot bomo videli v nadaljevanju, je podobno pojmovanje vzgojitelja in pedagoškega odnosa značilno tudi
za Gogalo, predvsem ko govori o »osebnostni plati metode« (prim. Gogala, 1933, str. 28).
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Sovpadanje Čibejevih in Schelerjevih personalističnih nazorov razkrije tudi Čibejevo
pojmovanje izobrazbe. Kakor navaja (prav tam), je izobrazba nekaj, »kar se tiče človeške
osebnosti«: »Pojem izobrazbe nas torej vodi do človeka in njegovega jedra, vsaka
izobrazba se osredotočuje okrog personalnega centra, iz tega izhaja individualno
usmerjeno stremljenje za izoblikovanjem samega sebe, to izobrazbo samega sebe skuša
dotični uresničiti predvsem v tem, da se uredi v dotično kulturo in socialno zajednico«
(prav tam, str. 35 ).
Če se spomnimo, označi Scheler (1998, str. 43) »osebo« kot »nenehno izvršujoči se
(bistveno določeni) urejeni skupek aktov. Oseba obstaja samo v svojih aktih in skozi nje«.
Takšno personalistično pojmovanje človeka aplicira Čibej na področje izobrazbe. Navaja,
da je izobrazba »oblikovanje žive celote v času, celota, ki obstoja le iz doživljanj, aktov in
dejanj« (Čibej, 1927, str. 33): »In tej 'izobraženi' psihi odgovarja na predmetni strani
celoten svet, mikrokozmos, ki ga ta subjekt gleda s svojimi očmi, v katerega se po svoje
ureja, v katerem vrši svojo človeško nalogo, svojo kulturno funkcijo (prav tam). Po Čibeju
(prav tam, str. 36) je izobrazba »zadnji smisel in najvišja vrednota življenja in kulture«.
Potem, ko Čibej poda »glavne obrise pojmov, ki jih utemeljuje kulturna pedagogika«, se
loti reševanja problema »Kako naj vzgoja uresniči vse to?« (Čibej, 1923, str. 48). Prva in
najvažnejša naloga vzgoje je za Čibeja (prav tam, str. 48) ta, »da vzbudi zmisel in čut za
naše vire življenja, za probleme življenja«. Ker po oceni Čibeja (prav tam, str. 49) korenini
naša duhovna kultura v »antično-grškem svetu (1), v antičnem rimsko-helenističnem
imperializmu (2), v krščanstvu (3), v duši naših slovanskih pradedov (4) in v novodobni
svetovni kulturi zapada (5)«, mora »naše duhovne življenje segati v preteklost«. Vendar
opozarja (prav tam), da »se moramo zavedati tega, česar iščemo v preteklosti, vedeti
moramo za nevarnost, da lahko postanejo forme preteklosti vsepričujoč princip, ki izgublja
zmisel za življenje« (prav tam). Po Čibeju (prav tam, str. 50) je posebej evropskemu
človeku potrebno, »da najde zopet pravire življenja, da pride do prave kulture duše«: »In
če mu naša civilizacija zatemnjuje pogled v globoko duhovno življenje, ozrimo se nazaj na
dobe, v katerih je našel cel človek svojo pravo pot skozi življenje. In če je potrebno, da gre
duša okrog sveta, da se naslanja zlasti na azijatski svet, tudi prav, če pride na tak način prej
do svojega lastnega bistva. Zato smatramo sodobne težnje, združiti tradicije stare Evrope in
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Azije, za čisto upravičene« (prav tam).
Tako ugotavlja (prav tam, str. 36): »Usodni in odločilni korak naš mora iti od naše
omejene, umetno zaokrožene, skozi stoletja varovane in zavarovane perspektive do
pravega, tudi znanstveno dosegljivega celotnega svetovja našega kulturnega življenja.
Kajti 20. stoletje zahteva kozmopolitizem čisto druge vrste, ko pa 19. stoletje! Začel se je
živahnejši proces zbliževanja onih velikih, dosedaj morda res nekoliko med seboj ločenih
kulturnih krogov«. Pri tem se Čibej sklicuje na Schelerja (prav tam, str. 37): »Pa tudi Maks
Scheler zavzema označeno stališče v proučevanju in doumevanju kulturnega življenja«.
Kot vidimo, je Čibej pri svojem snovanju upošteval različne kulture in kulturne tradicije89
(npr. antiko, krščanstvo, humanizem, slovanski svet, azijske tradicije itd.) V prispevku
Naša življenjska forma (1925/26, str. 151) ocenjuje, da nam te kulture »pripravljajo pot, da
slišimo glas svoje osebe«.
A. Volarič (1995, str. 249) razloži Čibejevo dojemanje kulture kot individualne izbire z
naslednjimi besedami: »Če je cilj vzpostavitev človeka, je izbira kulture, skozi katero se bo
vzpostavil, nerelevantna. To lahko naredi skozi azijske kulture v primeru, da je evropska
razkrojena«. Čibej zapiše (Čibej, 1924/1925, str. 4): »Kolikor je človeških duš, toliko je
potov, po katerih prihaja duša do odrešitve, do spasa samega sebe. Saj drugače ni mogoče.
Ravno v svojem jedru je vsaka duša različna od drugih; če naj živi po svojih utripih, nikoli
ne sme živeti šablone, zanesene od zunaj v dušo«.
Že v prvem delu razprave smo opozorili na povečano zanimanje za azijske tradicije med
takratnimi duhoslovno usmerjenimi misleci. Kot smo videli, je takšno zanimanje značilno
tudi za Čibeja. Najbolj zgoščeno nam Čibej razkrije svoje poznavanje azijske kulture ter
njeno vrednost za zahodnega človeka v prispevku Sadhu90 Sundar Singh (1924/25). Ko v
prispevku kritično ovrednoti tako zahod kot vzhod ter pokaže na tiste elemente vzhoda, ki
bi lahko pomagali ponovno vzpostaviti takratnega evropskega človeka, je razvidno, da je
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Ne zasledimo pa pri Čibeju odgovora, kako naj vzgoja uresniči vse to. Na tem mestu dobi pomen že
omenjena Gogalova ocena, da Čibej »nakazuje celo vrsto nerešenih vprašanj« (Gogala, 1929, str. 9).
90

Sādhu (skt): sveti mož v Indiji; menihi - asketi, tudi jogiji.
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bilo Čibejevo poznavanje azijskega kulturnega sveta za takratni čas na dokaj visokem
nivoju ter da je bil dobro seznanjen z njegovim pojmovnim svetom (Čibej, 1924/1925).
Na podlagi dosedanje analize smo pokazali, da se je Čibej pri svojem vrednotenju
takratnega prostora in časa ter pri svojem pojmovanju človeka pogosto skliceval na
Schelerja, utemeljitelja sodobne filozofske antropologije. Kako pa so Čibejevo pedagoško
snovanje zaznamovali izsledki fenomenologije, ki je pomembno zaznamovala razvoj
filozofske antropologije, bomo videli v naslednjem poglavju, kjer bomo analizirali
fenomenološko-filozofske temelje njegovih pedagoških razmišljanj.

3.3.3 Fenomenološko-filozofski temelji Čibejeve pedagogike

Oglejmo si tiste elemente Čibejeve pedagogike, ki se najbolj razvidno navezujejo na
fenomenologijo. Pri tem nas predvsem zanima, kako je Čibej razumel in uporabljal
temeljne fenomenološke pojme, ki smo jih predstavili v poglavju 2.2.2.
Kakor navaja Gogala (1929, str. 9), pride »Čibejeva fenomenološka metoda« prvič do
izraza v prispevku O virih duhovnega in kulturnega življenja (kulturno-pedagoške
smernice) (1923). Tukaj moramo pojem »fenomenološka metoda« razumeti kot način
konstituiranja znanstvenega besedila oz. kot metodo spoznavanja pedagoških pojavov, ko
Čibej opisno razčlenjuje in analizira temeljne pedagoške pojme in kaže na njihov pomen.

Kot bomo videli v nadaljevanju, tudi Gogala v svojih razpravah ostaja v okvirih te metode.
Ko v razpravi Moja pedagogika označi »metode svojega pedagoško-raziskovalnega dela«
namreč zapiše (Gogala, 2005, str. 342-343): »Mislim, da se je pokazalo tudi to, da skušam
priti do pojmovne jasnosti raznih pedagoških pojavov in aktov« (prav tam). Če se
spomnimo, je takšen način razpravljanja značilen za predstavnike deskriptivne oz. opisne
psihologije, kamor umeščamo poleg njenega utemeljitelja Brentana tudi Meinonga,
Husserla in Vebra. Predpostavljamo, da sta Čibej in Gogala kot Vebrova učenca sprejela
takšen način analiziranja in opisovanja, ki vodi do pojmovne jasnosti posameznih
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pedagoških pojavov. Ocenjujemo, da je zaradi tega Vebrovega vpliva njuna obravnava
temeljnih pedagoških pojmov in pojavov veliko bolj poglobljena in dosledna kot
Ozvaldova. Čeprav smo se tudi pri Ozvaldu srečali z analiziranjem in opisovanjem
pedagoških pojavov, smo pokazali, da so njegove pojmovne analize pomanjkljive in
nedosledne. Slednje je še posebej razvidno pri njegovi analizi izobrazbe kot culture animi,
kjer jo enkrat pojmuje kot »duhovno izoblikovanost človeka« oz. »izoblikovanost duha«
(Ozvald, 2000, str. 169), drugič pa kot »izoblikovanje duše« (prav tam, str. 149). Sicer pa
bomo nekatere razlike med Čibejevim, Ozvaldovim in Gogalovim pedagoškim konceptom
povzeli ob koncu tretjega poglavja.
Če se vrnemo k Čibeju in fenomenologiji, potem se je najbolj smiselno ustaviti pri
njegovem prispevku O temeljih moderne pedagogike (1927/1928), kjer je najbolj razvidno
njegovo razumevanje fenomenologije. V omenjenem prispevku, ki nam po oceni Gogale
(1929, str. 22) »še najbolj jasno razkriva Čibejevo pedagoško teoretično in praktično
usmerjenost«, Čibej analizira psihološke, fenomenološko-filozofične in kulturno-sociološke
temelje pedagogike.

Izpostavili bomo predvsem drugi del omenjenega prispevka, ki nosi naslov
Fenomenološko-filozofični temelji pedagogike. V njem Čibej uvodoma opozori (Čibej,
1927a, str. 30), »da ne moremo podati sistematične in vseobsežne slike o vsem, kar je
doslej izluščila ta nova panoga«: »Le v površnem razpravljanju hočemo razčleniti in
označiti nekaj tozadevnih pojmov in pojavov. Predvsem hočemo obuditi zmisel in čut za ta
način gledanja in razmišljanja« (prav tam).
Kakor navaja (prav tam, str. 29), gre pri »fenomenološko-filozofičnih temeljih pedagogike
za zvezo, ki obstaja med vzgojeslovjem in 'pedagoško teorijo'«: »Mislimo tu na teoretična
razglabljanja o bistvu pouka, vzgoje in izobrazbe, rekli bi lahko tudi, da mislimo 'teorijo
izobrazbe'«.
Po Čibeju (prav tam) si »vzgojitelj - praktik o teh vprašanjih ne bo vedno na jasnem«: »Le
v odločilnih trenutkih se bo ustavil in si izprašal vest, kaj pravzaprav pomeni njegovo
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početje, kaj vsebuje, kam je naperjeno, kaj pomeni v kulturni celoti; skušal se bo zapičiti v
vse te probleme, skušal bo doumeti smisel svojega prizadevanja« (prav tam).
Ugotavlja (prav tam), da »bo to storil še v večji meri pedagog, ki zavestno in hote vzgaja in
izobrazuje, ki nekaj smotreno hoče, kojega vzgojni čini kulturno duhovno nekaj
pomenijo«: »Njemu ne zadostujejo psihološki izsledki, tudi se ne more zadovoljiti s
samovoljnimi konstrukcijami ali običajnimi frazami. Prodreti bo hotel do bistva in dna,
izluščiti bo hotel jedro pedagoškega akta, izkazati bo hotel ozadje, v katero se ta akt
zmiselno ureja, odkod dobi svojo utemeljitev in upravičenost, svojo usmerjenost in
učinkovitost« (prav tam). Za dosego tega cilja se bo po Čibeju pedagog posluževal
»filozofičnih in še posebej fenomenoloških metod« (prav tam, str. 30): »Vzel bo pojav
vzgoje in izobrazbe, kakor se nam prikaže v istinem življenju, deskriptivno bo opisal in
ugotovil njegove lastnosti, brez predsodkov se bo skušal dokopati do označbe bistvenih
znakov in lastnosti teh pojavov« (prav tam).
V tem izseku je po naši oceni najbolj razvidno, kako Čibej razume in uporablja izsledke
fenomenologije. Če se spomnimo, je izhodišče Husserlove fenomenologije (kakor tudi
Meinongove in Vebrove predmetne teorije) deskriptivna oz. opisna psihologija, kakršno je
utemeljil Franz Brentano. Husserl označi fenomenologijo kot »deskriptivno znanost«
(Husserl, 1997, str. 221), ki nas uči »videti, razlikovati in opisovati, kar imamo pred očmi«
(prav tam, str. 18). Kakor navaja Hribar (1993, str. 205), se fenomenološka deskripcija
začenja z opisom tega, »kar na stvareh najpoprej vidimo, oziroma z opisovanjem tega,
kako vidimo to, kar se nam na stvareh kaže«: »Opisovali naj bi, izogibajoč se vsakršnim
vnaprejšnjim mnenjem (predstavam, teorijam), zgolj stvari same. Stvari same kot
fenomene, kot kar in kakor se nam neposredno kažejo« (prav tam). Tako lahko razumemo
tudi Čibejevo razumevanje »fenomenoloških metod« (Čibej, 1927a, str. 30), ko navaja, da
bo pedagog »vzel pojav vzgoje in izobrazbe«, kakor se mu »prikaže v istinem življenju«
ter »deskriptivno opisal in ugotovil njegove lastnosti« in se bo »brez predsodkov skušal
dokopati do označbe bistvenih znakov in lastnosti teh pojavov« (prav tam).
Pri tem moramo upoštevati, da Čibej ne govori eksplicitno o pojavih v naši zavesti in
doživljanju le-teh, kakor Husserl, ampak o pojavih v »istinem življenju« (prav tam). Na
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podlagi tega lahko sklepamo, da tako kot Ozvald, tudi Čibej ne loči med naravno
naravnanostjo in fenomenološko naravnanostjo, kar je bistveno za Husserlovo
fenomenologijo.
Potem, ko Čibej oriše svoje razumevanje fenomenološkega postopka, ugotavlja, da je
»naša dosedanja pedagoška teorija tudi v tem pogledu nezadostna« (Čibej, 1927a, str. 30):
»Postopa konstruktivno in deduktivno, nedostaja ji čut za konkretne žive forme, kakor jih
nahajamo v življenju. Tako pride do normativnih shem in suhoparnih abstrakcij, ki jih
resen človek ne more upoštevati, življenje pa obstane ob strani in se ne zmeni za tvorbe, ki
so zrasle v glavah nerealnih šolnikov. Moderna fenomenologija postopa drugače: ozira se
na konkretnosti, njena metodika je polna tenkočutja, teorija se ne izgublja v dedukcije,
skuša ostati v čim najtesnejši zvezi z življenjem« (prav tam).
V nadaljevanju Čibej analizira pojme pouk, vzgoja, izobrazba in pedagoški odnos 91 s
pomočjo fenomenoloških opisov. Na vprašanje »Kaj je pouk, kaj je vzgoja, kaj je
izobrazba?«, odgovori na naslednji način (prav tam): »Očitno je, da so ti trije pojavi med
seboj v tesni zvezi. Saj se vedno iznova poudarja, da pouk izobrazuje in celo vzgaja, da
vpliva resno učenje v šoli v veliki meri na samovzgojo itd. Izobrazba je že celo sorodna
vzgoji, morda je vzgoja le posebna oblika izobrazbe nekako najsplošnejši; danes, ko toliko
govorimo o 'oblikovanju', stvarjanju, dejstvovanju, je pojem izobrazbe zelo priljubljen. Saj
se zdi razumljivo, da vzgojitelj 'iz-obrazuje', da v gojencu vstvarja te in te pogoje, da
njegovo duševnost, osebnost, telesnost, njegov značaj izoblikuje v nek določen lik, da torej
stvarja - slično kot stvarja umetnik določen obraz in lik. Naj bo kakorkoli, zdi se, da ne
moremo nobenega izmed navedenih pojmov pogrešati, vsak od svoje strani pove nekaj,
formulira eno komponento, poudari predvsem eno smer«.
Kakor navaja (prav tam), gre pri pouku »predvsem za odnos med subjektom, ki uči
(učiteljem), in drugim subjektom, ki se uči«. Po Čibeju (prav tam) je sicer možno, da se
kdo uči sam, »a tu ne gre več za čisti pedagoški odnos«. Meni (prav tam), da pri pouku ni
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V nadaljevanju bomo videli, kako Čibej na zelo dolg in podroben način analizira pedagoški odnos. Na
podlagi tega je razvidno, da ima pedagoški odnos eno izmed ključnih mest v njegovem pedagoškem
konceptu. S tem se Čibej ponovno približa klasikom duhoslovne pedagogike. Če se spomnimo, je pedagoški
odnos kot ključni element duhoslovne pedagogike izpostavil predvsem Nohl.
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poudarek na subjektih, »med oz. nad njima je učna snov, je predmet, ki se nanj nanaša
učenje: učitelj takorekoč posreduje snov, kaže nanjo, razlaga jo, prikrojil jo je intelektualni
stopnji gojenca ('subjektiviral' jo je), ponavlja: kratko rečeno, hoče, da bi si učenec to snov
prilastil«. Ocenjuje, (prav tam) da gre pri učenju predvsem za »intelektualne funkcije, oz.
za dojemanje logično-zmiselnih zvez in dejstev, torej za to, kar imenujemo 'znanje'« (prav
tam, str. 30-31).
Pojav vzgoje ima za Čibeja (prav tam, str. 31) »težišče nekoliko drugje«: »Pri vzgoji
mislimo največ na emocionalno stran, in sicer na karakterne lastnosti in hotenjsko plast
človeške psihe. Vzgojen je, kdor se zna obvladati, je odkritosrčen, kdor pošteno misli, zna
pravilno uravnavati svoja dejanja. Vzgajati se pravi vplivati v tem zmislu na drugega.
Očitno je, da je pri tem socialnem odnosu poudarek na subjektivni strani, oba subjekta sta v
nekem odnosu, od vzgojitelja kot močnejšega subjekta gre nek vpliv na gojenca, o kaki
enakopravnosti obeh polov ni govora«.
Ugotavlja (prav tam, str. 31), da so nekateri »skušali vzgojni akt spraviti z erosom in
ljubeznijo, nekateri so videli celo bistvo vzgoje v ljubezni, nekdo je celo skoval pojem
'pedagoški eros' 92 «. Po Čibeju je taka določitev »dvoumna in nepravilna« (prav tam):
»Kajti ljubezen se odloči za drugi jaz vedno svobodno in iracionalno, po notranji nujnosti.
Eros predpostavlja odločitev, odločitev iz nagnjenja. Z erosom ljubeči si izbere iz
ljubljenega; vzgojitelj pride do svojega gojenca brez ovinkov, gojenec mu je odločen,
dodeljen; ta ljubezen, če imenujemo to ljubezen, je drugačna. /…/. Vzgojitelju so gojenci
zaupani: iz njihovih življenjskih form mora stvoriti nekaj - stvoriti mora to po nekem
svojevrstnem prijateljskem odnošaju, baš po tem, kar imenujemo pedagoški kontakt.
Vzgojitelj na neki način 'vodi', gojenca oklepa, ga napolnjuje s svojo navzočnostjo. Ne
samo, da se vživlja vanj; jaz stoji nasproti jazu, oba sta v nekem dialogičnem odnosu, drug
drugega priznavata. Kjer gojenec čuti ali ve, da ni priznan v svoji samovrednosti, da
njegovo življenje v duši zanikamo, da mu kljub vsem njegovim nedostatkom in
pregreškom odrekamo neko osebno jedro; če ne čuti, da hočemo pomagati njegovemu
osamljenemu in pomoči potrebnemu človečanstvu, vsak pedagoški odnos neha, je vzgoja v
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Kot bomo pokazali v nadaljevanju, se na tem mestu Gogala in Čibej razhajata. Po Gogali je namreč
pedagoški eros »bistveni znak učitelja« (Gogala, 1931/1932, str. 171).
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jedru nemožna«.
Čibej nadaljuje (prav tam, str. 32), da je »vzgojitelj za gojenca realnost, med njima je
zaupljiva zveza«: »Jedro te zveze je v tem, da vzgojitelj po svojem bistvu nekaj (kos sveta,
osebne vrednote) posreduje drugemu subjektu; pri tem ne sme enostransko ostati pri sebi in
svojem pojmu o gojencu, seči mora preko sebe, biti mora s svojim bistvom onstran pri duši
gojenca, 'na ravnini one druge duše'93. Občutiti in dojeti mora na oni drugi strani, kako to
dene - kako vzgoja vpliva na drugega človeka; doživeti mora, kako se gojenec 'vzgaja' pod
njegovim vplivom. Gojenec sprejema te vplive, do neke mere doumeva morda tudi
vzgajanje vzgojitelja, a vzgojitelju ni enakovreden: Odnosa ne more v vsem obsegu
vračati, vzgojitelju ne da svojega jaza. V trenutku, ko se to zgodi, vzgojni odnos neha ali
pa se izmeni v prijateljstvo. Tako je vzgojni odnos torej soroden prijateljstvu, a ni
prijateljstvo. Je nekaj čisto svojevrstnega, nekaj, kar se da le opisati in s prispodobami
ponazoriti, kar je dojemljivo le fenomenološkemu gledanju«.
Obravnavo fenomenoloških temeljev pedagogike Čibej zaključi z naslednjimi besedami
(prav tam, str. 64-65): »Naš namen je bil, zbuditi čut za fenomenološko gledanje vzgojnih
vprašanj. Pojav — fenomen vzgoje smo razčlenili, prikazali smo ga od raznih strani. Kar je
v življenju združeno v celoto, kar imenujemo 'pedagoški akt', smo orisali z raznih vidikov
— tako je bilo zamišljeno naše razločevanje med poukom, vzgojo in izobrazbo.
Fenomenološko prikazovanje in filozofično razmišljanje torej more v velikem obsegu
koristiti teoriji in praksi; pedagogu je dobro sredstvo, da si z njim zagotovi uspeh in dobi
trdno znanstveno oporo v težavah praktičnega vzgojnega prizadevanja«.

Kot vidimo, ostaja Čibejevo dojemanje »fenomenološke metode« predvsem na ravni
fenomenološke deskripcije, ki po Hribarju (1993, str. 8-9) »tvori prvo stopnjo
fenomenološkega postopka«: »Najprej je potrebno pošteno in natančno opisati tisto, kar
smo videli ali vidimo, kar smo zagledali ali uvideli; tj. uzrli« (prav tam).

93

Na tem mestu se Čibej sklicuje na Martina Bubra in njegovo delo Rede über das Erzieherische (1926, str.
41, 42).
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Čeprav Čibej pri obravnavi fenomenoloških temeljev pedagogike ne omenja intuicije, ki je
eden izmed vidikov fenomenologije, jo kljub temu zasledimo v njegovem opusu, in sicer v
razpravi Metode in viri mladinske psihologije (1928).
Če se spomnimo, je Husserl v prispevku Filozofija kot stroga znanost (1911) zapisal, da
»prav k bistvu filozofije (kolikor se obrača k zadnjim izvorom), spada, da se njeno
znanstveno delo giblje v sferah direktne intuicije« (Husserl, 1991, str. 46). Podobno
razmišljanje zasledimo pri Čibeju v že omenjeni razpravi Metode in viri mladinske
psihologije (Čibej, 1928, str. 97-98): »Sodim, da ne prekoračimo mej znanstvene metodike,
če uvrstimo ta način opazovanja k metodam opazovanja. /…/ V čem je bistvo intuicije,
današnja psihologija še ni povoljno dognala. Zdi se, da dojemamo pri intuiciji
kompleksivno, da dojemamo celoto«.

V poglavju 2.2.3 smo pokazali, da je celostno dojemanje bistveno tudi za Schelerjevo
filozofsko antropologijo. Glede slednje Čibej zapiše (prav tam, str. 109): »Končno bo
važno, da se naslonimo tudi na najnovejše rezultate filozofske antropologije, da porabimo
vidike, ki jih prinaša /…/ Maks Scheler« (prav tam).
S Čibejevo napotitvijo k branju Schelerja bomo tudi zaključili njegovo obravnavo v
kontekstu fenomenologije in filozofske antropologije. Videli smo, da se je pri analiziranju
vzgojne stvarnosti pogosto skliceval na njune izsledke, zaradi česar ga tudi Gogala (1929,
str. 15) označi kot »učenca predmetno-fenomenološke filozofske šole«. Kako so
Husserlova fenomenologija, Vebrova predmetna teorija in Schelerjeva filozofska
antropologija vplivali na Gogalovo pojmovanje pedagogike, bomo pokazali v naslednjem
poglavju.
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3.4 Stanko Gogala

Stanko Gogala (1901-1987) je bil drugi slovenski univerzitetni profesor pedagogike po
Karlu Ozvaldu. Slednji je umrl leta 1946, Gogala pa je bil tisti, »ki je pedagoški študij
pripeljal iz stare Jugoslavije v novo« (Schmidt, 1969, str. 215).
Stanko Gogala se je rodil leta 1901 v Kranju, kjer je obiskoval osnovno šolo. Svojo
nadaljnjo študijsko pot in odločitev zanjo je opisal v intervjuju, objavljenem v Učiteljskem
tovarišu leta 1932 (št. 2): »Srednjo šolo sem študiral na III. drž. gimnaziji v Ljubljani,
visokošolske študije na Aleksandrovi univerzi v Ljubljani. Izbral sem si filozofskopedagoško in prirodopisno skupino. K odločitvi, da sem začel študirat filozofijo in
pedagogiko, me je nagnilo troje: 1. lastno nagnjenje, ki sem ga dobil že v srednji šoli, ko
sem bral Vebrove razprave; 2. začetek mladinskega gibanja94, ki je radi svoje usmerjenosti
v duhovnost neposredno kazalo na filozofijo in 3. velika osebnost prof. Vebra in Ozvalda«
(Gogala, 1932, str. 2).
Gogala je študij filozofije in botanike vpisal 3. 10. 1921. 14. 3. 1925 se je priglasil k
opravljanju izpitov iz filozofije kot glavnega predmeta, botanike kot stranskega ter
pedagogike kot filozofikuma (Cindrič, 2015, str. 91). Tako kot Čibej je tudi Gogala
doktoriral pri Vebru. Tudi pri njegovi disertaciji je bil Ozvald drugi ocenjevalec. Gogala je
promoviral 27. junija 1925 (prav tam).
Leta 1926 je pri Vebru opravljal asistentske naloge kot pomožni asistent, a ga zaradi
finančnih razmer na fakulteti Veber ni mogel zadržati, zato mu je napisal priporočilno
pismo za sprejem na učiteljišče. Leta 1927 je bil postavljen za suplenta na Državnem
ženskem učiteljišču v Ljubljani, leta 1932 pa je bil premeščen na moško. Leto kasneje je
imenovan za privatnega docenta za pedagogiko in na pedagoški katedri Filozofske
fakultete predava pedagogiko. Naziv ohrani do leta 1942, ko je zaradi podpore Osvobodilni

94

Kot smo omenili že v poglavju 2.1, je bil Gogala skupaj s Čibejem pripadnik mladinskega katoliškega
gibanja, ki se je imenovalo križarsko gibanje oz. križarstvo.
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fronti suspendiran95. Leta 1945 so mu naziv privatnega docenta vrnili. Leto kasneje dobi
naziv univerzitetnega docenta in izrednega profesorja za pedagogiko ter mesto profesorja
na oddelku za pedagogiko. Leta 1957 je ponovno izvoljen v naziv izrednega profesorja,
leta 1959 pa v rednega. Dekan fakultete je postal leta 1964 in jo je vodil do leta 1967, ko je
bil zaradi bolezni (možganske kapi) upokojen. Umrl je 14. julija 1987 v Ljubljani (Kroflič,
2005, str. 347-353).
Kot bomo pokazali v nadaljevanju, lahko tako kot Ozvaldovo in Čibejevo, tudi Gogalovo
pedagogiko označimo kot idejno pluralno, saj zasledimo v njej ideje različnih miselnih
tokov. Vendar se za začetek ustavimo pri vplivu, ki sta ga nanj imela Veber in Ozvald,
njegova profesorja na fakulteti. Zapisali smo že, da sta na Gogalovo odločitev za študij
filozofije in pedagogike med drugim vplivali »velika osebnost prof. Vebra in Ozvalda«
(Gogala, 1932, str. 2). Kot se spominja (prav tam), je pri filozofiji študiral »predvsem
psihologijo in predmetno teorijo, pri pedagogiki pa predvsem mladinoslovje96«.
Veber je na Gogalo v času študija zelo vplival, kar razkrije Gogala v svojem Curriculum
vitae, ki ga je predložil disertaciji. V njem zapiše, da ves njegov »duševni razvoj na
univerzi stoji v zvezi s prof. Vebrom, v katerem sem začutil svojega duševnega učitelja in
vodnika, ob katerem sem razvijal svoje zmožnosti do one stopnje, ki jo kaže predložena
disertacija« (cit. po Cindrič, 2015, str. 93).

Gogala je doktoriral z disertacijo O relacijski teoriji in pojmovanju fundacije in implikacije
s predmetnoteoretičnega vidika. Veber v poročilu o disertaciji med drugim zapiše, da
95

Gogala je bil kot predstavnik križarskega gibanja, za katerega je bila značilna krščansko socialistična
orientacija, že leta 1941 simpatizer in podpornik Osvobodilne fronte .
96

Gogala je pri Vebru poslušal naslednje predmete: Psihološki in normativni problem estetike, Spoznavna
teorija, Spoznavna teorija II. analiza spoznavnih aktov, Psihološki temelji jezika, Obrisi filozofije Jožefa
Misleja, Zgodovina grške filozofije, Problemi moderne predmetne teorije ter Analitična in razvojna
psihologija. V okviru filozofskega seminarja so obravnavali Bolzanovo delo Wissenschaftslehre (Poučevanje
znanosti), Descartesove Meditacije, Humovo razpravo O človekovem razumu ter Leibnizove Nove eseje o
človeškem razumevanju. Pri Ozvaldu je obiskoval sledeča predavanja: Mladinoslovje, Sociologija dece in
mladine, Nietzsche: Tako je govoril Zaratustra, Problemi in konflikti modernega življenja, Kulturna
pedagogika, Rusko kulturno območje in Uvod v pedagoško mišljenje. V okviru pedagoškega proseminarja so
obravnavali Problem discipline v šoli in življenju, pri pedagoškem seminarju pa Platonovo Državo (poglavje
o načelih socialne pedagogike) in Rousseaujevo delo Emil. Tema seminarja v študijskem letu 1924/25 je bila
Razmejitev pedagoške teorije in prakse (Cindrič, 2015, str. 91-93).
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»predloženo delo obravnava o relaciji sploh, o njenih vrstah, posebej še relacijo
psiholoških podlag, med kajstvom in kakovostjo, med doživljaji in njih objekti, med
duševnim in neduševnim svetom, kavzaliteto in identiteto« (cit. po Cindrič, 2015, str. 94).
Poudarja,

»da

kaže

pričujoča

disertacija

posebno

veselje

za

uporabljanje

predmetnoteoretične metode«: »Avtor s to vedo ni samo docela seznanjen, temveč jo sme s
pridom uporabljati tudi na pristojnih popriščih psihologije in spoznavne teorije« (prav
tam). Disertacijo je Veber ocenil z 9 (magna cum laude) (prav tam).
Nekoliko bolj zadržan je v poročilu o Gogalovi disertaciji Ozvald: »Jezikovna oblika
pričujoče disertacije je mestoma precej pomanjkljiva. Kar zadeva vsebino pa se podpisani
z ozirom na oceno in red pridružujem referatu svojega kolega prof. F. Vebra« (prav tam).
Spomnimo, da je bila nekoliko obratna situacija pri Čibejevem doktoratu, ki ga je Ozvald
zelo pohvalil in ga ocenil z 9, medtem ko Veber s 7 (prav tam, str. 79-80). Gogala je
opravljal glavni rigoroz iz filozofije pri Vebru 97 , rigoroz iz pedagogike (namesto
filozofskega rigoroza) pa pri Ozvaldu98 (prav tam, str. 96).

Veber in Ozvald sta kot Gogalova profesorja nedvomna zaznamovala njegovo usmeritev v
analitično psihologijo in duhoslovno oz. kulturno pedagogiko. Vendar bomo videli, da je
Gogala skozi leta prerasel okvire tako ene kot druge. Oris ozadja Gogalove pedagoške
misli terja »soočenje njegovih idej z različnimi tokovi v razvoju filozofije, psihologije in
pedagogike v prvi polovici 20. stoletja« (Medveš, 2000, str. 85).
Kroflič ugotavlja (2005, str. 5), da zasledimo v Gogalovi pedagogiki naslednje teoretske
vplive: ideje duhoslovne pedagogike, Vebrovo filozofijo in psihologijo, krščansko idejno
opredelitev in personalistične tokove, filozofijo življenja in fenomenološko metodologijo,
elemente reformske pedagogike in opredelitev za humanistične vrednote. Navedene
teoretske vplive je Gogala po oceni Krofliča (prav tam) že od samega začetka svojega
97

Na glavnem rigorozu je Veber postavil Gogali sledeča vprašanja: Implikacija in fundacija in njeno
medsebojno razmerje; Psihološki razvoj in njegove razlike do fizikalnega; Oris in kritika modernega
psihološkega pojmovanja vrednot; Humovo pojmovanje spoznavanja; Temelji spoznavne teorije Tomaža
Akvinskega. Ocenil ga je z »10 - summa cum laude« (Cindrič, 2015, str. 96).
98

Iz poročila o rigorozu iz pedagogike je razvidno, da je Ozvald postavil Gogali naslednja vprašanja:
Eksperimentalna pedagogika; Rousseau; Izobrazba in vzgoja; Bistvo morale. Ocenil ga je z »9 - prav dobro«
(Cindrič, 2015, str. 96).
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pedagoškega udejstvovanja izvirno preoblikoval v osebno obarvan teoretski pristop, zato je
njegova pedagogika »močno osebno obarvana celota, ki jo težko v celoti zvedemo na
enega od omenjenih teoretskih tokov« (prav tam). Sam Gogala je v prispevku Moja
pedagogika glede opredelitve lastne pedagogike zapisal (Gogala, 2005, str. 327): »Gotovo
so v tej 'moji pedagogiki' tudi docela prevzete misli drugih pedagoških mislecev, toda moj
aktivni duh jih je miselno predelal in docela asimiliral, tako da niso več tuji in samo
pasivno ter naučeno prevzeti del mojega duha. Tudi to so elementi, s katerimi moje
mišljenje svobodno operira ter ob njih in na njihovi osnovi deluje ter razvija naprej«.
Ker je Gogala za razliko od ostalih obravnavanih avtorjev (predvsem Čibeja) veliko bolj
analiziran in prisoten v slovenskem pedagoškem zgodovinopisju 99 , bomo iz njegovega
bogatega opusa izpostavili predvsem tiste izsledke, ki so po naši oceni najbolj izrazito pod
vplivom fenomenologije, Vebrove predmetne teorije, filozofske antropologije, pa tudi
personalizma. Kot smo namreč že večkrat omenili, se personalizem močno prepleta s
spoznanji filozofske antropologije in fenomenologije.
Osredotočili se bomo predvsem na Gogalovo pojmovanje doživetja in doživljaja. Kot smo
v dosedanji analizi že večkrat izpostavili, sta doživetje in doživljaj temeljna koncepta
Husserlove in Vebrove filozofske misli. Omenili smo že, da v okviru pričujoče raziskave
nismo zasledili, da bi Husserl in Veber ta dva pojma razlikovala, ampak sta ju uporabljala
izmenično. Kot bomo pokazali, imata v konceptu Gogalove pedagogike vsak svojo
funkcijo, saj opozarja, da »nekaj doživeti« ni isto kot »imeti doživljaj« (Gogala, 1939, str.
59). Po Gogali je izobrazba vezana na vsebine različnih doživljajev, medtem ko je vzgoja
»sposobnost doživetja najrazličnejših kulturnih predmetov in vrednot« (prav tam, str. 6061).
Omenili smo že, da se po našem vedenju Husserl in Veber razlikujeta predvsem v
pojmovanju intuicije. Medtem ko pri Vebru nismo zasledili eksplicitnega koncepta
intuicije, predstavlja intuicija enega izmed vidikov Husserlove fenomenologije. Ker ima
99

Poznavalec Gogalovih del je predvsem R. Kroflič: Kroflič, R. (2005) Osebnostna pedagogika prof. dr.
Stanka Gogale, v: S. Gogala, Izbrani spisi. Ljubljana: Društvo 2000, str. 5-25, Kroflič, R. (2000). Avtoriteta
in pedagoški eros – temeljna koncepta Gogalove vzgojne teorije, v: Sodobna pedagogika, št. 5, str. 54–83 idr.
Prav tako so Gogalo obravnavali Protner (2000, 2000a), Kovač (2000), Medveš (2000), Knavs (2005) idr.
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intuicija pomembno vlogo pri Gogalovem pojmovanju doživetja in pedagoške metode,
predpostavljamo, da gre pri tem za Husserlov vpliv. Glede tega se bomo osredotočili na
Husserlovo pojmovanje bistvogledja kot intuicije v njegovih Idejah, kjer navaja, da se
bistva (eidos) »zavemo intuitivno« (Husserl, 1997, str. 36).
Sovpadanje Gogalovih razmišljanj s spoznanji filozofske antropologije zasledimo
predvsem pri njegovem pojmovanju »celega človeka«, ki mu predstavlja končni cilj
vzgoje. Čeprav se Gogala pri opredelitvi »celega človeka« eksplicitno ne sklicuje na
Schelerja, je njegovo misel poznal. Omenja ga v že omenjenem kratkem zapisu Prof.
Ozvaldu ob 60-letnici (Gogala, 1932/1933, str. 2), v recenziji knjige Stjepana
Zimmermanna Filozofija in religija 100 (Gogala, 1937/38, str. 194) ter v obravnavi
Ozvaldovega dela Osnove psihologije (Gogala, 1938, str. 33).
Pri Gogalovem pojmovanju »celega« človeka se bomo seznanili tudi z njegovo svetovno
nazorsko usmeritvijo. Videli bomo, da se lahko po njegovi oceni človek vzpostavi kot
celostno bitje predvsem v okvirih krščanskega svetovnega nazora. Kot smo pokazali, je
bilo takšno stališče značilno tudi za njegovega učitelja Vebra, ki je zagovarjal tezo (Veber,
2000, str. 202-203), da je »šele s krščanstvom postala odkrita osebnost človekova« in da je
»šele s krščanstvom stopila v odločilno ospredje vprav duhovna stran celotne človeške
narave« (prav tam, str. 119).
Ker je bil Gogala dejaven na področju slovenske pedagogike tudi po vojni, bomo
pogledali, kakšno mesto je imelo njegovo pedagoško snovanje v novem družbenopolitičnem sistemu. Kakor navaja Protner (2000a, str. 51), je zanimivo, da »je lahko
pedagogiko predaval nekdo, ki je bil pred vojno v odkritem konfliktu z učitelji marksisti in
je svoj svetovni nazor javno povezoval s krščanstvom«. V kontekstu Gogalove povojne
pedagoške misli se bomo osredotočili na njegov prispevek Moja pedagogika (1966).

100

V recenziji, ki je bila objavljena v reviji Dom in svet (1937/38, št. 3-4), Gogala zapiše, da Zimmermann
»proti Schelerju postavlja samovoljne trditve iz psihologije religije, ki še niso splošno znanstveno priznane«
(Gogala, 1937/38, str. 194).
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3.4.1 Spoj Gogalovih personalističnih izhodišč s Husserlovo fenomenologijo in
Vebrovo predmetno teorijo

Kot že rečeno, zasledimo v Gogalovi pedagogiki vplive številnih miselnih tokov, ki jih je
preoblikoval v osebno obarvan teoretski pristop (Kroflič, 2000). Kakor navaja Kroflič
(2005, str. 7), je Gogala svojo predvojno pedagoško delo opredeli s pojmom »osebnostna
pedagogika«: »V antropološkem smislu je izoblikoval konsistenten personalistični pristop,
svojo pedagogiko pa v polemičnem zapisu leta 1951 označil za osebnostno pedagogiko.
Zato ga lahko postavimo ob bok najvidnejšim predstavnikom personalizma na
Slovenskem, Edvardu Kocbeku in Antonu Trstenjaku«. Tudi Kovač navaja (2000, str.
109), da je Gogala »pripadal krogu predvojnih personalistov«, v katerem so bili njegovi
sopotniki Anton Trstenjak, Edvard Kocbek, Franjo Čibej, Jakob Šolar in drugi. Označi ga
(prav tam, str. 108) celo za »enega najizvirnejših slovenskih personalistov«.
Gogala uporablja značilno personalistično terminologijo in dosledno razlikuje pojma oseba
in osebnost. Slednje je razvidno predvsem iz njegovega zapisa Moja pedagogika, ko
razpravlja o smislu pedagoško oblikovalnega dela: »Ker točno ločimo osebo od osebnosti,
zato je smisel oblikovanja v tem, da kot pedagogi zavestno oblikujemo enovito, enkratno,
samostojno in življenjsko dosledno ter sebi in svojemu prepričanju zvesto osebnost«
(Gogala, 2005, str. 330).
Kovač navaja (2000, str. 13), da Gogalu »oseba pomeni človeka samega na sebi s svojimi
značilnostmi, pa naj bodo te bistvene ali prigodne. Osebnost pa mu je že udejanjena oseba,
ki je različne lastnosti v sebi harmonizirala in postavila v ravnovesje razum, voljo, čustvo
in gone, pa duha«. Ta dva ključna personalistična pojma, oseba in osebnost, zasledimo v
Gogalovem opusu na številnih mestih. Tako mu npr. v Temeljih obče metodike (1933)
pomagata opredeliti bistvo vzgoje, ko zapiše, da je vzgoja »notranje in osebno dejavna
duševna sposobnost, ki je v najintimnejši zvezi z osebo in osebnostjo« (Gogala, 1933, str.
250).
Gogalovo dosledno razlikovanje med pojmoma oseba in osebnost pride do izraza že v
njegovem prispevku Učiteljeva osebnost iz leta 1931, kjer ugotavlja, da bo učitelj svojim
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dolžnostim »resnično kos samo tedaj, če bo več kot samo oseba, če bo osebnost« (Gogala,
1931a, str. 199).
V omenjenem prispevku Gogala poda »značilne duševne poteze človeka, ki ga imenujem
osebnost in to s posebnim ozirom na učitelja« (prav tam, str. 163): »O vsaki osebnosti
moremo najprej reči, da mora biti zakoreninjena v neki kulturni panogi, pa naj bo to že
umetnost, etika, socialnost, gospodarstvo, politika ali pa religija« (prav tam). Po Gogali
(prav tam, str. 164) mora biti osebnost usmerjena »v idealni svet duhovnosti in duhovnih
predmetov, /…/ predvsem dejstev, vrednot in dolžnosti 101 «. »Najvažnejši znak prave
osebnosti«, ki je sicer v najtesnejši zvezi z duhovno usmerjenostjo, je za Gogalo
»pravilnostna usmerjenost oz. normativnost« (prav tam, str. 193): »Bistvo te duševne
poteze je v tem, da pravilnostno usmerjeni subjekt ne živi mehaničnega, nepremišljenega
in neocenjenega življenja, temveč da ga pri vsakem doživljaju in dejanju spremlja osnovno
vprašanje: ali je moje doživljanje in dejanje tudi pravilno ali ni?« (prav tam, str. 166).
Naslednja pomembna duševna lastnost osebnosti je »duševna enotnost in harmoničnost«
(prav tam, str. 194): »Ta enotnost se tiče človekovih doživljajev, ki so v taki osebnosti
urejeni in vsebinsko harmonični« (prav tam). Prav tako mora osebnost po Gogali vzbujati
zaupnost, avtoritativnost in biti idejni ter kulturni voditelj102 (prav tam, str. 197-198).
S pojmom osebnost se spoprime tudi v Uvodu v pedagogiko (1939), kjer označi »osebnost«
kot »karakterološki pojem, ki ga ne moremo izčrpati z naštevanjem posameznih lastnosti«
(Gogala, 2005, str. 74): »Na kratko bi mogli njegovo bistvo izraziti tako, da je vrednostno
usmerjen, samostojen in osebno močan človek« (prav tam). Po Gogali »osebnost ni del
mase in ne izginja v njej, temveč je izrazita individualnost, ki jo začutimo iz množice ljudi.
Zakoreninjena je v kulturi, prav posebno še v kaki določeni kulturni panogi, v znanosti,
umetnosti itd.« (prav tam, str. 73). »Ne da si vsiljevati mnenj in prepričanj, ne sprejema
javnega mnenja, ne zaupa slepo avtoritetam, ne hodi samo izhojenih poti, temveč gre
neodvisno od drugih tudi svojo pot življenja in spoznavanja, kadar ve, da je tako prav.

101

Čeprav bomo sovpadanju Schelerjevih in Gogalovih antropoloških nazorov namenili večjo pozornost v
nadaljevanju, jih je na tem mestu težko spregledati. Če se spomnimo, je tudi po Schelerju bistvo osebe v
njeni duhovni usmerjenosti (Scheler, 1998, str. 42).
102

Po Medvešu (2015a, str. 12) je prav v pojmovanju učitelja (njegove osebnosti) ključna razlika med
Ozvaldom in Gogalo.
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Samostojnost in svobodnost, ki ji jo daje močna osebna kritičnost, ni narejena in iskana,
temveč prirodna in neposredna, saj izvira iz narave osebnosti same. Biti osebnost in biti
notranje samostojen ter duhovno svoboden, je eno in isti« (prav tam).
Sicer pa se bomo z nekaterimi Gogalovimi opredelitvami osebe in osebnosti srečali v
nadaljevanju, ko bomo obravnavali njegovo pedagoško metodo, ki ima enega izmed svojih
izvorov v osebi. Prav tako bomo videli, da pojem osebnost pomemben tudi pri Gogalovem
pojmovanju celega človeka.
Kot že rečeno, označi Kovač (2000, str. 108) Gogalo za »enega najizvirnejših slovenskih
personalistov«. Ocenjuje (prav tam), da je dela sodobnih evropskih personalistov dobro
poznal, »toda v svojih razmišljanjih utira svoja pota«. Zato je po Kovaču (prav tam) »že
pred drugimi evropskimi personalisti izdelal svoj pogled na pedagogiko«, pri čemer je
»uporabljal predmetno teorijo slovenskega filozofa Franceta Vebra« (prav tam): »V svojem
načinu razmišljanja in razčlenjevanja pojmov ostaja Gogala zvest učitelju Francetu Vebru.
Veber ga je naučil s svojo predmetno teorijo, ki je slovenska izpeljava Husserlove
fenomenološke šole, kako nastajajo pojmi. Gogala ostaja v okvirih te metode, zato tudi
sam opisno razčlenjuje pojme in kaže na njihov pomen. Naš avtor ne čuti potrebe, da bi se
skliceval na druge pisce, ker mu pomeni lastna analiza pojmov višjo intelektualno
zahtevnost« (prav tam, str. 114).
Vpliv fenomenologije lahko implicitno zasledimo že v Uvodnih mislih dela Temelji obče
pedagogike (1933), kjer Gogala zapiše, da želi, »da bi spravil s tem spisom v notranji in
vsebinski sklad najnovejše rezultate psihologije in vseh njenih podobnih področij na eni
strani ter na drugi strani spoznavno teorijo z občo metodiko« (Gogala, 1933, str. 6). Po
Kovaču (2000, str. 110) se Gogala na tem mestu predstavi kot tisti, »ki pozna najnovejšo
psihologijo in spoznavno teorijo, in kot tisti, ki želi oboje aplicirati na praktično
pedagogiko«. Opozarja (prav tam), da je tukaj pomemben izraz »najnovejši«, »kajti šele
fenomenološki pristop k spoznavoslovju in k psihologiji je Gogalu omogočil razširiti ta
razmah«. Kovač meni (prav tam), da ne moremo ugotoviti, »ali je Gogala neposredno bral
spise očeta sodobne fenomenološke metode Edmunda Husserla ali ne«. Ocenjuje, da »je
veliko verjetneje to metodo spoznal preko predmetne teorije svojega učitelja filozofa
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Franceta Vebra« (prav tam). Ob svojih spish sta Vebrova Estetika in Vebrov Očrt
psihologije tudi edini deli, ki ju Gogala v svojem delu iz leta 1933 tudi navaja.
Čeprav je težko ugotoviti, ali je Gogala neposredno bral Husserla, pa je njegovo misel
nedvomno poznal. To je razvidno iz njegovega prispevka Intuitivno spoznanje
(1929/1930), v katerem omenja Husserla, ko oriše »zgodovinsko pot psihološkega in
spoznavno-teoretičnega pojma intuicije« (Gogala, 1929/1930, str. 141). Prav tako smo
videli, da ga omenja v kontekstu recepcije Vebrove Filozofije (v polemiki z Robičem)
(Gogala, 1930/1931, str. 143-144) in v analizi Čibejevega opusa (Gogala, 1929, str. 6). V
prispevku Pedagoška teorija (1937/38) Gogala tudi zapiše, da je pedagoška teorija »prof.
Ozvalda, Šiliha in mene /…/ fenomenološka« in ostaja pri »fenomenoloških zahtevah
metodike in didaktike 103 « (Gogala, 1937/38, str. 228). Vsekakor je bil Gogala dobro
seznanjen z izsledki takrat aktualnih miselnih tokov, vendar je kot personalistični mislec
vire redko navajal ali pa sploh ne.
Kot smo že omenili, predpostavljamo, da sta fenomenologija in predmetna teorija vplivali
na Gogalov pedagoški koncept predvsem s svojim pojmovanjem doživljaja kot temeljnega
akta spoznavanja in vrednotenja. Če se spomnimo, so v skladu s Husserlovo
fenomenologijo in Vebrovo predmetno teorijo doživljaji tisti (zaradi svoje temeljne
lastnosti intencionalnosti oz. naperjenosti na svet), ki omogočajo človekov odnos do sveta
in

določajo

strukturo

njegove

zavesti

(njegovo

osebnost,

enkratnost

oziroma

individualnost).
Takšno izhodišče je značilno tudi za Gogalov pedagoški koncept, vendar bomo pokazali,
da je Gogala šel korak dlje in je pojem doživljaj ločil od pojma doživetje. Po Krofliču
(2005, str. 8) je doživetje »gotovo Gogalov osrednji pedagoški koncept, s katerim so
povezani vsi nadaljnji pedagoški pojmi: pedagoški kontakt, avtoriteta, pedagoški eros,
razlika med vzgojo in dresuro, osebno prisvajanje snovi in moralnih vrednot, oblikovanje
osebnega duha posameznika itn.«.

103

V zadnjem poglavju bomo videli, da se je Gogala v svojem zadnjem delu Moja pedagogika (1966) na
novo spoprijel z metodološkimi problemi.
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Gogala v Uvodu v pedagogiko (1939) zapiše, da je »pojem doživetja najvažnejši za
določitev vzgoje« (Gogala, 1939, str. 59). Ker pa za Gogalo »nekaj doživeti« ni isto kot
»imeti doživljaj«, nazorno loči ta dva pojma (prav tam, str 59-60): »Psihologija govori o
doživljajih, ki jih imenujemo predstave, misli, čustva, stremljenja. Bogastvo doživljajev je
neizmerno. Iz imena 'doživetje' pa čutimo, da gre za globlje duševne akte kot npr. strmenje,
globoko začudenje, osebno spoznanje, trpljenje, razočaranje /…/, umetnostna doživetja
lepote, glasbe, religiozna doživetja, doživetja molitve, Boga in njegove milosti /…/.
Vsakdo ima pač svoja lastna, povsem osebna doživetja, ki so bila ali so tako močna, da jih
ne bo mogel nikdar več izbrisati iz spomina«.
Za Gogalo so »razlike med doživljajem in doživetjem v glavnem te-le104« (prav tam, str.
60): »1. doživetje vedno močno zadene globino celotne osebe, doživljaj pa mogoče sploh
ne prodre do osebnih plasti duševnosti, 2. doživetje izvira iz žarišča naše duševnosti, zato
ga doživljamo z vso pozornostjo in občutljivostjo; doživljaji pa izvirajo lahko s periferije,
kjer se zgodi marsikaj mimogrede in sploh ne pride v globino in do naše pozornosti, 3.
doživetja nam močneje, jasneje in neposredneje pokažejo vrednost nečesa kot doživljaji
/…/, 4. doživetja so trajna duševna last, doživljaji pa slej ali prej izzvene in 5. doživetja nas
duševno močno oblikujejo in preoblikujejo, preusmeriti nas morajo v povsem novo in
drugo življenje« (prav tam).
Gogala ugotavlja (prav tam, str. 60-61), da je izobrazba »vezana na vsebine različnih
doživljajev«, medtem ko je vzgoja »sposobnost doživetja najrazličnejših kulturnih
predmetov in vrednot«. Ali z drugimi besedami (prav tam): »Čim več vsebinsko polnih
doživljajev smo imeli, tem bolj izobraženi smo postali« in »čim več doživetij smo imeli,
tem globlje so nas vzgojila« (prav tam, str. 61). Po Gogali (prav tam) tako vzgajajo »samo
doživetja«: »Kdor še ni doživel ničesar do zadnjih globin svoje duše, ni v resnici
vzgojen105« (prav tam).
104

Gogala nakaže razliko med doživljajem in doživetjem že v delu O pedagoških vrednotah mladinskega
gibanja (1931), vendar ne tako razdelano kot v Uvodu v pedagogiko (1939). V omenjenem delu iz leta 1931
zapiše: »Poleg spoznavnega doživljaja moramo praktično in teoretično razlikovati še spoznavno doživetje.
(Gogala, 1931, str. 106). Doživetje opredeli kot »posebni in elementarni spoznavni akt, ki nosi znake ozke
združitve subjekta in objekta« (prav tam, str. 110).
105

Nekako v tem smislu lahko beremo Medveševo razmišljanje, ki je zapisano v poročilu iz posveta o Gogali
(Lesar, 2001, str. 178): »Medveš je svoje predavanje na posvetu o Gogali, ki ga je naslovil Vzgoja kot
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Po Medvešu (2000, str. 84) je Gogala »nedvomno izšel iz analitične predmetne
psihologije«, vendar svoje pedagoške paradigme »ni mogel opreti na Vebrovo analitično
psihologijo« (prav tam, str. 92). Ugotavlja (prav tam, str. 94), da »Gogala sprejema Vebrov
pojem doživljaja, ko z njim pojasnjuje intelektualne in spoznavne procese (predstave in
mišljenje). Zavrača pa razumevanje čustva in stremljenja na podlagi doživljajev zunanjega
sveta. Zunanji svet daje po Vebru vsebino tako predstavam in mišljenju kot tudi čustvom,
volji in stremljenju. Gogala pa zapiše, da doživetje izvira iz žarišča osebnosti. S tem je
odklonjena teza o zgolj zunanji in zgolj intelektualni podlagi doživetja«.
Za kontekst naše razprave je še posebej zanimivo nadaljnje Medveševo razmišljanje o
Gogalovem doživetju, s katerim smo se na kratko že srečali v okviru Ozvaldovega
pojmovanja bistvogledja. Medveš zapiše (prav tam): »Kako doživetje nastane, nam Gogala
ne opiše povsem jasno. Razumeti pa je, da je doživetje 'sposobnost' človekove duše, da
zagleda bistva življenja in razume odnose med njimi. 'Bistva' življenja in zveze med njimi
so nam torej dana kot produkt intuitivnega, čustvenega spoznanja; enostavno zagledamo
jih (Wesenschau) in niso izpeljana iz predstav ali mišljenja, torej niso produkt
diskurzivnega, analitičnega razuma«. Po Medvešu (prav tam, str. 100) so doživetja
»neposredno gledanje (danost) bistev«. Čeprav Medveš pri tem svojem pojmovanju ne
omenja Husserla, smo v prvem delu razprave pokazali, da je Wesenschau (bistvogledje)
eden izmed temeljnih pojmov Husserlove filozofije. Po Husserlu je »danost bistvogledja
čisto bistvo« (Husserl, 1997, str. 36). Bistvogledje označi kot »zrenje« oz. »intuicijo« (prav
tam, str. 32), saj se bistva (eidos) »zavemo intuitivno« (prav tam, str, 36).
Glede tega Gogala navaja: »Mogoče bomo bistvo doživetja še bolje razumeli in doživeli,
če ugotovimo še, da je v doživetju nek način intuitivnega spoznanja, pri katerem
neposredno zagledamo resnice in vrednote ter jih pristno občutimo v vsej neposredni
polnosti in življenjski pomembnosti« (Gogala, 1935, str. 27). Kot smo že omenili, takšno
Gogalovo pojmovanje doživetja po naši oceni precej sovpada z Ozvaldovim

doživetje absolutnega, začel s vprašanjem, Ali slap Savica šumi, ko ga nihče ne posluša? Medveš se
spominja, da mu je Gogala zastavil izpitno vprašanje, kaj pomeni za pedagogiko izjava, da Savica šumi, ko jo
kdo posluša? Za Gogalo je bilo namreč razlikovanje med pojmoma doživljanje in doživetje bistveno, saj je
doživetje izrazito subjektivno (doživetje ljubezni). Zato je naloga vzgoje otroku omogočiti doživetje odnosa
in ne zgolj doživljanja«.
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bistvogledjem. Ozvald, ki za razliko od Gogale uporablja pojem »bistvogledje« (Ozvald,
2000, str. 152), označi »neposredno, apriorno bistvogledje« kot »sposobnosti, da pojave
življenja gledaš v pravi perspektivi« (prav tam) oz. »ko v stanju neke resignacije gledaš
svet in življenje ter se ti v tem gledanju (kontemplaciji) odkrije bistvo, pomen, smisel
stvari« (prav tam, str. 149).

Sicer pa se bomo s sovpadnjem Husserlovega koncepta bistvogledja in Gogalove intuicije
srečali še v nadaljevanju. Zaenkrat pa se vrnimo k pojmu doživljaj.

Ta ima pomembno vlogo tudi pri Gogalovi opredelitvi pojma duh. Kot smo pokazali v
prvem delu razprave, je duh eden izmed ključnih pojmov filozofske antropologije. Po
Schelerju je »bistvo človeka« oz. »to, kar samo človeka naredi za 'človeka'«, /…/,
»princip«, za katerega uporabi »besedo 'duh'« (Scheler, 1998, str. 32-33). Šele kot duhovno
bitje se lahko človek vzpostavi kot celota, kar je cilj filozofske antropologije. Takšno
pojmovanje človeka je značilno tudi za Gogalovo pedagoško teorijo.
Gogala ugotavlja (2005, str. 235), da spada pedagoška teorija »med one znanstvene
panoge, ki so del tako zvane duhoslovne znanosti« (prav tam): »Pedagoška teorija niti
najmanj ne spada med prirodoslovne vede, temveč je zanjo značilen način dela onih
znanstvenih disciplin, ki se pečajo z drugo stvarnostjo sveta - z duhom« (prav tam, str.
236). Kakor navaja (prav tam, str. 235) »je pravo bistvo pedagoške teorije v tem, da je
duhovno usmerjena in da temelji na načinu gledanja in razlaganja duhovnih ved«. Gre ji
»za notranje duhovno in duševno preusmeritev človeka«, »za problematiko človekovega
kultiviranja«, »za vprašanje človekove izobraženosti, t.j. njegovega duhovnega bogatenja,
in za človekovo vzgojenost, t.j. za sposobnost doživljanja duhovnih ved« (prav tam, str.
236). Po Gogali bi »najsplošnejše mogli določiti pedagogiko kot vedo o duševnem in
duhovnem oblikovanju človeka« (Gogala, 1931/1932a, str. 129).
Ker pa ocenjuje (prav tam), da »tako radi zamenjujemo duševnost ali dušo s tem, kar je
duh ali duhovnost«, določi »jedro in zmisel« obeh pojmov ter poskuša »pokazati razliko
med predmetnimi bistvi teh predmetov«. Gogala se torej tudi pri opredelitvi pojmov duh in
duševnost opre na način razpravljanja, ki je značilen za Vebrovo predmetno teorijo.
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Analizo pojma duha prične z negativno določitvijo, »da povemo o njem, kaj on ni« (prav
tam). Po Gogali (prav tam) »duh ni duševnost in tudi kak materialno-realni predmet ni«:
»Duševnost ima svoje osrednje jedro - subjekt, na katerega so nujno vezani ne samo vsi
goni ali instinkti ter dispozicije ali duševne sposobnosti, temveč tudi vse doživljanje. Vsak
doživljaj je nujno doživljaj nekoga« (prav tam, str. 130). Za duha pa to po Gogali ne velja:
»Objektivni duh nima nikake osebne note in je zato vsebinsko neodvisen od
kakeršnegakoli subjekta« (prav tam). Prav tako »subjekt duševnost doživlja, medtem ko
duha sploh ne moremo doživljati«, ampak »nastopa duh kot predmet in vsebina našega
doživljanja« (prav tam).
Medtem ko »nam je duševnost s subjektom vred splošno neposredno dana in zavestna«, pa
duh »načelno ni neposredno zavesten in nam sploh ni dan neposredno, temveč le
posredno« (prav tam). Po Gogali duha »ugotovimo, spoznavamo ali uživamo le preko
svojih doživljajev« ali pa »preko posameznih predmetov, umetnin, besed, izrazov, kretenj
itd., v katere je poleg pristojnih doživljajev položen še duh teh doživljajev« (prav tam).
Kakor navaja (prav tam, str. 131), imajo umetnine (slika, kip, stavba idr.) v sebi nekaj
duhovnega, »izražajo nekega duha«, »so polni duha ali poduhovljeni«, vendar opozarja, da
»so materialni predmeti nujno podrejeni duhu in duhovnim predmetom« (prav tam).

Za Gogalo (prav tam, str. 132) je objektivni duh od subjekta popolnoma neodvisen in ga
subjekt ne more »niti izpreminjati niti izpopolnjevati«. Pač pa je (prav tam) »subjekt s tem
duhom v drugačnem razmerju, ki je za pedagoško delo največje važnosti«: »Ta duh je
vsakemu subjektu na razpolago in človek ga more spoznati ter sprejeti v svojo dušo.
Subjekt more doživeti ob tem duhu različna svoja doživetja in narediti tega duha za
vsebino svojih doživljajev« (prav tam).
Gogala subjektivni duh106 pojmuje kot »oni kos ali del objektivnega sveta, ki ga je subjekt
spoznal in v sebi duševno asimiliral« (prav tam, str. 133), vendar opozarja (prav tam), da
subjektivnega duha ne smemo zamenjati z duševnostjo: »Vsekakor je res, da je 'mesto' tega
duha, če se simbolično izrazimo, v duševnosti. Toda zato pa še ta duh ni isto kot duševnost.
106

Gogalovo pojmovanje subjektivnega duha sovpada tudi z njegovimi opredelitvami osebnosti. Čeprav
neposredne primerjave med subjektivnim duhom in osebnostjo nismo izpostavili, sklepamo, da je subjektivni
duh korelat personalistične osebnosti.
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Mi pač tega duha doživljamo, toda ne tako kot doživljamo doživljaje, temveč le s pomočjo
doživljajev. Doživljaji nosijo ali kažejo tega duha in ta duh je predmetna vsebina teh
doživljajev. To je torej načelna razlika« (prav tam).
Kot vidimo, ima fenomenološki pojem doživljaj ključno vlogo pri Gogalovi opredelitvi
pojma duh. Na podlagi zapisanega lahko sklepamo, da Gogala pojmuje duhovnost kot
človekovo zmožnost doživljanja duhovnih vsebin in vrednot. V nadaljevanju bomo
pokazali, da je doživljaj ključen tudi za razumevanje Gogalovega pojmovanja pedagoške
metode, pedagoške intuicije in pedagoškega odnosa.

3.4.2 Pedagoška metoda, pedagoški odnos in pedagoška intuicija

Ideje Vebrove filozofije in Husserlove fenomenologije lahko po naši oceni prepoznamo
tudi pri Gogalovem pojmovanju pedagoške metode, pedagoškega odnosa in pedagoške
intuicije. Kot že rečeno, imata tudi tukaj ključno vlogo pojma doživljaj in doživetje.
Ustavimo se za začetek pri pojmu intuicija. O intuiciji se je Gogala morda najbolj obširno
razpisal v prispevku Intuitivno spoznanje (1929/1930), v katerem omenja tudi Husserla, ko
oriše zgodovino tega pojma: »Dolga je zgodovinska pot psihološkega in spoznavnoteoretičnega pojma intuicije, kajti njegov razvoj gre že od Platona, Plotina in Spinoze,
preko Fichteja, Schellinga in Schopenhauerja do /…/ Husserla idr., kjer doseže v
sistematičnem intuitivizmu svoj vrhunec« (Gogala, 1929/1930, str. 141).
V omenjenem prispevku Gogala na dolg in analitičen način razčlenjuje pojem intuicija.
Intuicijo pojmuje kot »doživljaj, ki neposredno gleda v duševnost in konstitutivno
spoznava duševne predmete ali pa doživljajsko vsebino 107 « (prav tam, str. 151). Kakor
107

Gogala poda naslednjo končno definicijo intuicije: »Intuicija je neposredno, konstitutivno, absolutno,
primarno predstavno spoznavanje sekundarnih in irealnih predmetov, ki se dajo besedno formulirati ali
umetniško realizirati in ki tvorijo predmetno podlago logične ali estetske normativnosti« (Gogala 1929/1930,
str. 153).
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ugotavlja, je »intuitivno doživljanje /…/ v veliki meri podlaga znanstvenega in
umetniškega delovanja« (prav tam, str. 153). Po Gogali (prav tam, str. 142) je razmerje
intuicije do razuma »tako kot razmerje umetniškega gledanja do navadne zaznave«: »Kajti
umetnost ne analizira, temveč zaznava lik kot celoto od znotraj navzven« (prav tam).
Kot že rečeno, koncept intuicije pomembno vpliva na Gogalovo opredelitev pedagoške
metode. Gogala (1938, str. 70) pojmuje metodo »kot poseben način učiteljevega dela, ki je
zavisen od duševnih posebnosti učitelja in učenca in od psiholoških zakonitosti kulturnega
oblikovanja«. Pedagoška metoda ima po Gogali dva izvora (Gogala, 1933, str. 33): »Prvi je
primarna in neposredna pedagoška intuicija, drugi pa je smotrena pedagoška teorija«.
Ustavimo se najprej pri prvem izvoru-neposredni pedagoški intuiciji108. Glede tega Gogala
navaja (prav tam, str. 27), da ima metoda »svoj izvor v osebi«, »je nekaj osebnega« in
»povsem ustreza duševni strukturi one osebe, ki jo uporablja«.
Gogala vključuje v »osebnostno plat metode« najprej »pedagoški čut ali pedagoški
instinkt«, ki je »svojstvena vrsta predstavne intuicije ali neposrednega ter bistvenostnega
gledanja različnih pedagoških teoretičnih in praktičnih problemov« (prav tam, str. 29).
Takšno Gogalovo pojmovanje intuicije po naši oceni sovpada s Husserlovim konceptom
intuicije bistev oz. bistvogledjem (Husserl, 1997, str. 36), ki smo ga zasledili tudi pri
Ozvaldu (Ozvald, 2000, str. 149).
Po Gogali se na podlagi »neposrednega ter bistvenostnega gledanja človek neposredno in
trenutno odloči za tako in tako ravnanje, ki se mu tedaj in običajno tudi pozneje pokaže kot
pravilno, ali pa celo kot edino pravilno« (Gogala, 1933, str. 30). Pedagoški čut ali intuicijo
bi po Gogali »teoretično mogli določiti kot neintencionalni ali neusmerjeni duševni akt« in
je »za šolsko življenje nujno potreben in ga mora vsak pedagog imeti vsaj v mali meri«
(prav tam).
Pedagoška intuicija je tudi tista, ki dela pedagogiko »sorodno umetnostnemu delu«: »Ker
pa je intuitivni akt najbolj razvit vprav v umetnosti, zato moramo reči, da ima pedagoško
108

Kot bomo videli v nadaljevanju, Gogala izmenično, vendar v enakem pomenu, uporablja pojme
pedagoška intuicija, pedagoški čut, pedagoški instinkt in pedagoški takt. Tako npr. zapiše »pedagoški čut ali
pedagoški instinkt« (Gogala, 1933, str. 29) in »pedagoški čut ali intuicija« (prav tam, str. 30-32).
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delo po tej plati res nekaj skupnosti z umetnikovim delom« (prav tam, str. 31). Na tem
mestu se Gogala sklicuje na Vebrovo Estetiko (prav tam).
Po Gogali je pedagoška intuicija »dana v veliki meri samo nekaterim, ki so rojeni za
pedagoško delo« in ima »znak nekake odličnosti, izbranosti in redkosti in nikdar ni
splošnega ali šablonskega ter povprečnega značaja« (prav tam). Poudarja (prav tam, str.
32), da »ne moremo sicer zahtevati, da bi imel vsak pedagoški delavec najbolj razvit
pedagoški čut, zahtevati pa moremo najmanj to, da mora imeti vsakdo, ki naj opravlja ali
izobraževalno ali pa vzgojno delo, vsaj malo pedagoškega čuta«: »Komur povsem manjka
pedagoška intuicija, ta nikakor ne sme postati delavec na pedagoškem poprišču« (prav
tam).
Vendar opozori (prav tam), da to ne pomeni, »da je sploh vse pedagoško delo le
podzavestno, ker je podrejeno pedagoški intuiciji, in da zato sploh ni mogoča ali potrebna
kaka teoretična ali praktična pedagogika«. Sicer se moramo nanjo zanesti, vendar če bi se
naslanjali zgolj na pedagoško intuicijo, »bi bilo vse pedagoško delo le slučajno in
trenutno«: »Nič pripravljenega, nič v naprej določenega, nikakih smernic in splošnih
izobrazbenih in vzgojnih načrtov bi ne imeli, če bi poznali samo glas pedagoškega čuta«
(prav tam, str. 33).
Na tem mestu Gogala opozori na »novo važno plat« (prav tam), na podlagi katere bomo
lahko potegnili vzporednice s fenomenologijo in filozofsko antropologijo: »Gre namreč še
za človekovo posebnost, da ni samo gonsko ali podzavestno spoznavajoče in dejstvujoče
bitje, marveč je njegova odlika prav v tem, da spoznava tudi zavestno in umsko ter
vrednostno utemeljeno. Človekovo bistvo je v tem, da se ne udejstvuje samo gonsko
pravilno, ampak dobi v svoji duhovni usmerjenosti tudi potrebne razloge za svoje
udejstvovanje. Zato človek nikdar ne dela samo neintencionalno in brez sodelovanja svoje
osebe, temveč se udejstvuje razložno in intencionalno; zato pa tudi ve, zakaj je prav, če se
udejstvuje na tak način in ne drugače« (prav tam).
Kot vidimo, Gogala opredeli človeka kot zavestno bitje, katerega bistvo je njegova
duhovna usmerjenost in intencionalno ravnanje. V tem, da je »človekovo bistvo« njegova
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duhovna usmerjenost, lahko implicitno zaznamo ideje filozofske antropologije, v uporabi
pojma intencionalnost pa lahko prepoznamo navezavo na Husserlovo fenomenologijo. Če
se

spomnimo,

je

intencionalnost

osrednji

pojem

Husserlove

fenomenologije:

»Intencionalnost nam pomeni svojskost doživljajev, 'zavest o nečem'. /…/ zaznavanje je
zaznavanje nečesa« (Husserl, 1997, str. 247). Gogala uporablja izraz v podobnem
kontekstu, ko ga pripiše človekovemu zavestnemu spoznanju.
Iz človekove posebnosti, »da spoznava tudi zavestno in umsko ter vrednostno utemeljeno«,
po Gogali sledi, »da je za pedagoško delo sicer zelo potrebna pedagoška intuicija, vendar
pa za človeka ne more zadostovati samo ta prvotni način spoznavanja pedagoških dejstev«
(Gogala, 1933, str. 33). Kakor navaja (prav tam), »mu mora priti na pomoč še pedagoška
teorija, ki tudi zavestno, razložno in smotreno utemelji določeno metodo in način
pedagoškega splošnega in konkretno-individualnega udejstvovanja« (prav tam). Na
podlagi tega izpelje Gogala že navedeno trditev, da mora imeti pedagoška metoda dva
izvora: neposredno pedagoško intuicijo in smotreno pedagoško teorijo (prav tam). Slednja
je po Gogali potrebna predvsem zaradi tega, ker »je pedagog za svoje delo ob tujih ljudeh
vendar močno in težko odgovoren«: »Odgovornost pa je taka duševno-pravilnostna plat, ki
se nikdar ne tiče podzavestnih in samo gonskih dejanj, temveč samo takih, ki so zavestna
in hotena ter izvršena z jasno določenim smotrom in ciljem« (prav tam).
Po Gogali (prav tam, str. 74) mora vsaka metoda »upoštevati in gojiti tudi učenčevo
človečnost in njegovo osebnost«. Ocenjuje (prav tam), da je bilo to »dejstvo do sedaj
premalo upoštevano ali pa celo premalo znano«: »Priznati namreč moramo, da je bila vsaj
šolska metoda doslej vse prej kot pristno človeška in da se je tudi brigala za vse prej kot za
človeka v učencih«. Poudarja (prav tam), da mora biti metoda taka, »da se neposredno ali
posredno tiče jedra človekovega bistva«: »V prvi vrsti gre za to, da se učenci in vsi oni, ki
od koga sprejemajo takšne ali drugačne vrednote, zavejo svoje človečnosti in svojega
osebnega dostojanstva« (prav tam).
V tem smislu Kovač navaja (2000, str. 115), da je Gogalova pedagogika »zaznamovana s
fenomenološko metodo, ki pa izhaja iz temeljne etične naravnanosti k spoštovanju osebe«:
»Gogalu predstavlja metoda pot h konkretnemu človeku in k dostojanstvu osebe« (prav
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tam, str. 108).
Kovač (prav tam, str. 112) izpelje takšno stališče iz že omenjene Gogalove navedbe, da ima
pedagoška metoda dva izvora: neposredno pedagoško intuicijo in smotreno pedagoško
teorijo (Gogala, 1933, str. 33). Navezavo na fenomenologijo prepozna Kovač predvsem v
Gogalovi uporabi izraza »smotreno« (Kovač, 2000, str. 112): »Gogalov, za nas danes
arhaični izraz 'smotreno' moramo razumeti kot fenomenološki pojem 'intencionalnosti', ki
ga Trstenjak prevaja z 'naperjenostjo'. Smisel tega fenomenološkega pojma, ki je bistven
tudi v Vebrovi predmetni teoriji, je ta, da učiteljevo razmišljanje ni samo sebi namen,
ampak da venomer nekam meri. Vendar ne meri na univerzalna načela pedagogike, pač pa
na konkretno in individualno učenčevo osebo. /…/ Metoda kot taka je tudi bistvo
Husserleve fenomenologije109« (prav tam).
V tem pomenu Gogala v Uvodu v pedagogiko zapiše naslednje besede (Gogala, 1939, str.
67): »Star pregovor pravi, da ni mogoče izrezati iz vsakega lesa boga, kar pomeni, da ne
moremo oblikovati vsakega človeka na enak način, ker ima vsak nekaj svojega,
individualnega, kar soodloča pri vzgojnem oblikovanju. Ne smemo torej postavljati
splošnih, za vse enakih vzgojnih ciljev, ker se moramo pri vzgajanju nujno ozirati na
svojstvenost gojenca«. »Vzgajanje mora biti torej individualno ter mora upoštevati
konkretnega človeka, ki ima posebno vzgojljivost« (prav tam, str. 70).
Kot vidimo, predstavlja Gogali pedagoška metoda pot h konkretnemu človeku in k
dostojanstvu osebe. Ugotavlja, da »pri vsem pedagoškem delu, izobrazbenem in vzgojnem
prizadevanju ne gre za drugo, kot da ustvarimo celega človeka« (Gogala, 1933, str. 74):
»Gojitev človeka, njegove osebnosti in njegovih človeških lastnosti, je prva naloga šole in
življenja« (prav tam). Če se spomnimo, je takšen cilj - vzpostavitev človeka kot celote značilen tudi za Schelerjevo filozofsko antropologije. V nadaljevanju bomo zato orisali
bistvene lastnosti Gogalovega »celega človeka« ter pokazali na njegovo sovpadanje s
Schelerjevim pojmovanjem. Prav tako bomo pokazali, kakšna je po Gogali vsebina pojma
kultura, iz katere črpa celi človek »svojo osebnostno moč« (Gogala, 1939, str. 93).

109

Kot smo že omenili, se Gogala k vprašanju pedagoške metode na povsem nov način vrača v svojem
zadnjem tekstu Moja pedagogika, ki ga bomo obravnavali v nadaljevanju.
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3.4.3 »Celi človek« kot cilj Gogalove pedagogike

V prejšnjem poglavju smo nakazali, da je za Gogalo smisel pedagoškega prizadevanja v
tem, »da ustvarimo celega človeka« (Gogala, 1933, str. 74).
Kakor ugotavlja (prav tam, str. 76), »že klasična pedagoška doba in njen izvor, antika z
vzgojnim idealom kalokagatije, poudarja, da gre pri pedagoškem oblikovanju predvsem za
človeka«: »Tako bi mogli tudi danes naglasiti kot enotni vidik za reševanje občepedagoških, metodičnih in didaktičnih, šolsko-izobrazbenih in vzgojnih problemov
človeka, ki mu smemo reči celi človek« (prav tam). »Postavimo v življenje celega
človeka«, bi naj bilo po Gogalu »geslo nove pedagogike« (prav tam).
Pojem »celi človek« določi Gogala »najprej negativno glede na pojmovanje človeka v dobi
humanizma« (prav tam). Po Gogali »celi človek« ni »kakšen 'nadčlovek' v Nietzschejevem
smislu, ki bi stal svobodno, vzvišeno in neodvisno nad vsem, kar oklepa in veže navadnega
človeka« (prav tam, str. 77). Navaja (prav tam), da »enotni vzgojni smoter celega človeka
ni le teoretični ideal, ki bi ga postavljala pedagoška teorija, a bi bil v praktičnem
pedagoškem delu nedosegljiv«: »To ni in ne sme postati previsok, neživljenjski in nad
resničnega človeka vzvišen vzor, temveč mora postati pojem živega in polnega človeka v
življenju, kakršno je« (prav tam).
»Pozitivno« poskuša »celega človeka« najprej določiti »po lastnostih, ki jih pripisujemo
osebnosti« (prav tam): »Je izrazita individualnost v tem smislu, da čutimo v njem
posebnega in enkratnega človeka, njegovo notranjo in osebno različnost od drugih in da ga
prav radi te posebnosti tudi cenimo, spoštujemo in občudujemo ter skušamo slediti.
Njegova individualnost nas v vzgojnem smislu izziva, čeprav ni vsiljiva ali samo zunanja,
najmanj pa samo privzeta, nepristna in potvorjena. To je individualnost notranje, osebne in
duhovne svojevrstnosti, ki je tako izrazita, da je ni mogoče zamenjati z drugo po idejni
usmerjenosti in po svetovnem nazoru podobno. Celi človek je tako kot osebnost resnično
notranje samostojen in kritičen, zato neodvisen. Samostojen je, ker ve, kaj dela, in ker
odgovarja z vsem svojim bistvom za vsako svojo odločitev«.
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»Celi človek« ima po Gogali »izrazito osebno jedro, okoli katerega se zbira vse ostalo na
njem in kar da enotno usmerjenost slehernemu njegovemu izrazu« (prav tam. str. 78-79):
»Tvori ga predvsem izgrajen svetovni in življenjski nazor, tako da ni celega človeka brez
lastnega in osebno izdelanega svetovnega nazora«. Vendar ta po Gogali (prav tam) »še ne
izpolni vsega, kar čutimo kot jedro celega človeka«: »Je tu še tista elementarna sila, ki jo
začutimo isto ob umetninah, v stiku od človeka do človeka, v trenutnih reakcijah in
odločitvah in ki je razlog za našo sodbo, da je ta ali ona oseba, to ali ono dejanje močno, da
zagrabi človeka in ga resnično pretrese. Več o tem žarišču celega človeka skoro ni mogoče
povedati, ker ga je treba le neposredno in intuitivno začutiti«. Navaja (prav tam), da »vprav
močno osebno jedro daje celemu človeku enotnost, uravnovešenost in gotovost«: »Ob
njem začutimo, da je harmonično izgrajena in ubrana osebnost, v kateri je vse v skladu
med seboj, vse povezano in prepojeno, vse le nujen življenjski izraz enega in istega v sebi
umirjenega, ustaljenega in ubranega človeka« (prav tam).
Čeprav se Gogala pri svojih opredelitvah celega človeka kot osebnosti ne sklicuje na
nobenega avtorja, njegovo pojmovanje sovpada s Schelerjevimi personalističnimi nazori.
Če se spomnimo, je po Schelerju (1998, str. 38) »oseba« tisti center v človeku, »ki je
vzvišen nad nasprotjem med organizmom in okolnim svetom«. Osebo označi kot »dejavni
center, v katerem se pojavlja duh znotraj končnih sfer biti« (prav tam, str. 33) ter ugotavlja,
da se lahko »edino človek - kolikor je oseba – kot živo bitje - povzpne nad samega sebe in
si naredi vse za predmet svojega spoznanja, med drugim tudi samega sebe« (prav tam, str.
42). »Center duha« oz. »oseba« je po Schelerju (prav tam, str. 43) »nenehno izvršujoči se
(bistveno določeni) urejeni skupek aktov«: »Oseba obstaja samo v svojih aktih in skozi nje«
(prav tam). Za Schelerja je bistvo človeka kot osebe njegova duhovna usmerjenost.
Kot smo videli, tudi Gogali pomeni »celi človek« osebo z izrazito individualnostjo,
kritičnim duhom, samostojnostjo in z izrazitim osebnostnim jedrom. Ker črpa »celi
človek« »svojo osebnostno moč in svoj vpliv iz močne zakoreninjenosti v sebi in v
življenju, zlasti še v celoti kulture« (Gogala, 1939, str. 93), si oglejmo, kakšna je vsebina
pojma kultura, ki po Gogali omogoča človeku, da se vzpostavi kot osebnost oz. cel človek.
Gogala je bil krščansko orientiran mislec in mu je krščanstvo predstavljalo miselni svet, iz
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katerega je črpal svoj pogled na človeka in vzgojo. Za razliko od Ozvalda in Čibeja, ki sta
v svojih delih večkrat opozorila na pomen neevropskih kultur za duhovni razvoj takratnega
evropskega človeka, pa je Gogali, tako kot Vebru (2000), predstavljalo predvsem
krščanstvo tisti nazor, ki človeku omogoči, da se vzpostavi kot cel človek, torej tudi kot
duhovno bitje. To tezo je najpopolneje razvil v prispevku Krščanstvo in marksizem (Čas,
1931/1932). V njem je opredelil bistvo in pomen človeka s pomočjo opisov in analiz, ko je
primerjal marksistični in krščanski življenjski nazor ter njuno pojmovanje človeka. V tem
prispevku nedvomno bolj kot kje drugje pride do izraza Gogalova svetovno nazorska
usmeritev, predvsem pa je razvidno prepletanje njegovega osebnega doživljanja stvarnosti
s teoretičnim razglabljanjem.
Ko obravnavamo Gogalo kot krščansko usmerjenega misleca moramo opozoriti, da je
odklanjal ideološko razumevanje krščanstva, ampak ga je dojemal v skladu s svojo
personalistično orientacijo. V tem smislu je v prispevku Krščanski življenjski nazor (1938,
str. 166) zapisal, da je »za udejanjenje krščanskega sistema v življenju nujno potreben
globlji in osebnejši krščanski življenjski nazor, ki se ne bo upiral samo na znanje in umsko
verovanje, temveč tudi na osebno doživetje ter na močno in osebno hotenje« (prav tam, str.
168).
Gogala v že omenjenem prispevku Krščanstvo in marksizem analizira naslednji problem:
»Kje naj išče sodobni človek rešitev iz sedanjega težko občutenega stanja, ali v krščanstvu
ali v marksizmu?« (Gogala 1931/1932, str. 256).
Čeprav priznava »pozitivno in konstruktivno usmerjenost« obeh nazorov, v nadaljevanju
»dokazuje« veliko prednost krščanstva pred marksizmom (prav tam, str. 256). Ugotavlja
sicer (prav tam, str. 258), »da gre pri obeh za prevladujoči socialni odnašaj med ljudmi, za
poudarek ljubezni med poedinci, za pravičnost in enakopravnost med ljudmi in podobno«,
vendar se mu zdi, »da je socializem samo prevzel te socialne ideje od krščanstva in se tako
nakitil z njimi, kakor v basni šoja s pavovim perjem« (prav tam). Ocenjuje (prav tam, str.
259), »da je socializem v svojem bistvu le gola kopija nekaterih plati na krščanstvu«, ki pa
je »vendar zelo slaba« (prav tam): »Zakaj socializem je prevzel le človeško plat socialnih
idej in je pustil vnemar vse ono religiozno ozadje, katerega ima socialnost vprav v
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človeštvu« (prav tam).
Za Gogalo (prav tam, str. 261) je bistvena razlika med krščanskim in marksističnim
pojmovanjem človeka v tem, da slednji izključuje človekov odnos do transcendentnega, ki
pa je v krščanstvu bistvenega pomena. Kritizira marksistični odnos do človeka, ki vidi
vrednost le v »njegovem delu in njegovi gospodarski porabnosti«, slabost marksizma je po
njegovi oceni tudi ta, da »temelji vse socialno delo marksizma le na negativnih socialnih
čustvih in doživljajih, t.j. na takih težkih in težko občutenih doživljajih, ki kažejo človeku,
da se mu godi huda krivica in da je zato prav, če se upre proti nji« (prav tam, str. 261-262).
Gogala opozarja predvsem na odsotnost moralnih in etičnih načel v marksizmu: »O kakih
težavah in posebnih dolžnosti, posebno o kakih etičnih in moralnih dolžnosti, pa tudi o
dolžnostih, ki jih prinaša svoboda, pa tu ni nikjer govora« (prav tam, str. 262).
Čeprav priznava obema nazoroma socialno usmerjenost, vseskozi govori o »veliki duhovni
prednosti krščanstva« ter ga tudi drugim priporoča za življenjski nazor: »In če je že tako,
da je izhod iz naših težkih gospodarskih ter duševnih in duhovnih težav, stisk in razmer ali
v krščanstvu ali pa v marksizmu, potem z nujnostjo sledi iz povedanega, da se moramo
odločiti le za krščanstvo in da marksizem niti ne more dati socialne rešitve« (prav tam, str.
264-265).
Na tem mestu je še posebej razvidno, da pomeni Gogali krščanstvo glavni vir duhovnega
in kulturnega življenja, hkrati pa se nazorno distancira od idej marksizma. Tudi Protner
(2000, str. 49) ugotavlja, da je Gogalova religioznost v objavah v reviji Čas, v kateri je bil
objavljen obravnavani prispevek, »neprimerno bolj izstopajoča kot v besedilih, ki jih je
objavljal drugje«.
Ker je bil Gogala dejaven na področju slovenske pedagogike tudi po vojni, nas zanima,
kakšno mesto je imelo njegovo pedagoško snovanje v novem družbeno-političnem
sistemu. Z Gogalovo povojno pedagoško mislijo se bomo seznanili v zadnjem poglavju, v
katerem bomo analizirali odnos med politiko, znanostjo in ideologijo v obdobju po drugi
svetovni vojni. Na tem mestu lahko sklenemo, da Gogalovega pojmovanja celega človeka,
tako kot Vebrovega (1930), ne moremo obravnavati zunaj krščanstva. Čeprav se strinjamo
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z Medvešem (2000, str. 17), da »brez upoštevanja personalizma, filozofije življenja in
zlasti Schelerja ni mogoče razumeti njegovih antropoloških nazorov, ki jih je strnil v
pojmu 'celi človek'«, ocenjujemo, da ima velik delež pri tem pojmovanju tudi krščanstvo.
Strinjamo se, da je »krščansko gledanje na človeka celostno« (Grmič, 1975, str. 205) in da
ima vodilna misel sodobne antropologije - ideja o dostojanstvu človeške osebe - »vsaj
enega od svojih izvorov v krščanski duhovni in religiozni dediščini« (Stres, 2013, str. 136137).

3.4.4 Pedagoški odnos, avtoriteta in pedagoški eros v luči fenomenologije in filozofske
antropologije

Čeprav smo v kontekstu razprave izpostavili predvsem Gogalovo pojmovanje doživljaja
kot temeljnega akta spoznavanja in vrednotenja, koncept doživetja, pedagoško intuicijo in
celega človeka oz. osebnost, lahko tudi v ostalih elementih njegove pedagogike
prepoznamo ideje fenomenologije in filozofske antropologije. Predvsem z doživetjem,
osrednjim konceptom Gogalovega pedagogike, so povezani tudi ostali pojmi njegove
pedagoške misli: pedagoški kontakt, pedagoški eros, avtoriteta, osebno prisvajanje snovi in
moralnih vrednot itn. Njihovo obravnavo v luči filozofske antropologije in fenomenologije
bomo bolj kot ne zgolj nakazali. Ker se temeljni pojmi Gogalove pedagogike med seboj
precej prepletajo in jih je pogosto težko razmejiti, nam bo kratka analiza v nadaljevanju
predstavljala tudi sintezo Gogalovih predvojnih pedagoških prizadevanj.
Ustavimo se najprej pri pedagoškem odnosu. Gogala se s tem, ko izpostavi pomembnost
pedagoškega odnosa za pedagogiko, razvidno umešča v duhoslovno pedagoško paradigmo, v
kateri ima pedagoški odnos osrednjo vlogo. V prispevku Učiteljeva osebnost zapiše, da je
cilj pedagogike »ustvariti tako obliko šolskega dela, ob kateri se bosta združila učitelj in
učenec /…/ v harmonično delovno enoto« (Gogala, 1931a, str. 161-162).
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Njegovo pojmovanje pedagoškega odnosa temelji na konceptu doživljanja ter intuitivnem
pojmovanju doživetja. Za Gogalo je »neobhodno potrebno«, da »učitelj pri svojem podajanju
napram predmetu ni indiferenten, temveč da že on sam pristno doživlja obenem z vsebino
podajanega predmeta tudi vsa ona čuvstva, katera naj doživi tudi otrok, da bo mogel sprejeti
podajano vsebino kot svojo last v svojo dušo« (prav tam, str. 162). »Neposredna vez med
učiteljem in učencem so torej poleg predmetne vsebine tudi vsi tisti nagonski doživljaji,
posebno čuvstva, ki jih pristno doživlja najprej učitelj, in ki naj preko učiteljeve besede,
mimike itd. vzbudijo tudi v otroku enaka ali pa vsaj podobna pristna ali vsaj nepristna
čuvstva« (prav tam). Za pedagoški odnos je torej po Gogali potrebno, da se tudi pri
pedagogu pojavi doživetje in doživljanje pedagoške vrednote. Spomnimo, da smo podobno
razmišljanje zasledili tudi pri Ozvaldu: »Duha si oblikuješ samo na ta način, da podoživljaš
tisto, kar je neposredno doživljal notranje bogati človek« (Ozvald, 1930, str. 137).
V zvezi s tem Gogala ugotavlja, da ni nič »/…/ težjega, kot svoje osebno, včasih res
intuitivno doživetje komu tako posredovati, da ga na enako pristen in na vsebinsko
podoben način tudi on doživi in da postane tako doživetje v njem tudi počelo življenja kot
je v meni« (Gogala, 1937/38, str. 4). To je tudi eno izmed redkih mesto, ko nam Gogala
pove nekaj o nastanku doživetja. Besedna zveza intuitivno doživetje kaže na pomen
intuitivnega

spoznanja

pri

tem

osrednjem

konceptu

Gogalove

pedagogike.

Predpostavljamo, da gre pri tem za Husserlov vpliv. Gogala tudi omenja Husserla v svojem
prispevku O intuitivnem spoznanju (1929/1930).
Kot že rečeno, se temeljni pojmi Gogalove pedagogike precej prepletajo. Z njegovim
pojmovanjem vzgojnega odnosa, kjer ima doživetje ključno vlogo, sta povezana tudi
pojma avtoriteta in pedagoški eros, ki ju prav tako lahko beremo v luči fenomenologije in
filozofske antropologije. Z avtoriteto sta povezana tako fenomenološki pojem doživetje kot
pojma oseba in duh, ki sta značilna za filozofsko antropologijo.
Če se spomnimo, je po Schelerju bistvo človeka kot osebe njegova duhovna usmerjenost
(Scheler, 1998, str. 42). Podobno formulacijo zasledimo pri Gogali (1931a, str. 164):
»Človekovo bistvo ni zakoreninjeno v njegovi animalični in telesni plati, temveč se
odlikuje po tem, da ima tudi zmožnost spoznavanja duhovnih predmetov, predvsem
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dejstev, vrednot in dolžnosti, pa da je njegova pozornost usmerjena tudi k vprašanju 'zakaj
da je nekaj takšno' in 'ali ne bi moglo biti drugačno'«. Po Gogali (prav tam) je človeška
oseba »dosegla svojo vrednoto šele tedaj, ko je postala tudi duhovno usmerjena«: »Treba je
marveč, da je taka osebnost usmerjena tudi v idealni svet duhovnosti in duhovnih
predmetov in da nastopajo kot predmeti njenih doživljajev večinoma taki predmeti« (prav
tam).
Če poskušamo Gogalovo pojmovanje osebnosti in njene duhovne usmerjenosti navezati na
pojem avtoritete, potem je smiselno izpostaviti izsek, kjer Gogala zapiše (prav tam, str.
198), da »postane osebnost, ki je duhovno in normativno usmerjena, prav lahko tudi
avtoriteta in tudi dejanski postane avtoritativna«.
Avtoritativnost po Gogali (prav tam, str. 198) »ni zvezana samo s kako zunanjo funkcijo
ali službo, temveč je neposredna in notranja, in osebnost se navadno niti ne zaveda jasno,
da je za marsikoga avtoriteta«: »Bistvo avtoritete je pač v tem, da nikdar ni samohotena ter
da izvira od tod, ker postane za nekoga indiferentna ali spoznava objektivnost sam in
avtonomno ali pa preko take osebnosti«. »Kdor je namreč resnična in notranja avtoriteta, ta
je postal za one, katerim je avtoritativen, obenem tudi duševni, kulturni in idejni vodnik. Iz
tega neposrednega čuvstva zaupanja pa se tudi pri učitelju, ki je osebnost, takoj razvije
njegova avtoritativnost« (prav tam).
Kot smo omenili, je s pojmom avtoritete povezan tudi koncept doživetja. Gogala (1931,
str. 114) zapiše, da je »doživetje in občutje avtoritete nujni predpogoj za njeno priznanje in
za spoznavno sprejemanje objektivnosti preko nje«. Kajti avtoriteta lahko postane nekdo
»le tako, da ga neposredno doživimo kot avtoritativnega človeka«, s čimer mu status
avtoritete podelimo (Gogala, 1939, str. 113). »To doživetje avtoritete«, ki zbudi v nas
močno zaupanje v to osebo, »je obenem psihološki razlog za nastanek resničnega
avtoritativno spoznavnega razmerja med avtoriteto in med onimi, ki spoznavajo preko
njega« (Gogala, 1931, str. 114).

S pojmom avtoriteta je tesno povezan tudi naslednji pojem Gogalove pedagogike:
pedagoški eros. Po Krofliču (2000, str. 56) sta Gogalu »pedagoški eros in pedagoška
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avtoriteta osrednja koncepta, ki zagotavljata potreben emocionalni kontakt ter spoštovanje
med učiteljem in učencem«. Za kontekst naše razprave je pedagoški eros pomemben
predvsem v povezavi z pedagoško intuicijo (tudi instinktom, čutom oz. taktom), ki smo jo
že predstavili kot tisti element Gogalove pedagogike, ki je po naši oceni pod vplivom
Husserlove fenomenologije.

Z Gogalovim pojmovanjem intuicije smo se seznanili v kontekstu njegove pedagoške
metode, ko ugotavlja, da je »neposredna pedagoška intuicija« prvi izvor pedagoške metode
(Gogala, 1933, str. 33). Če navežemo Gogalovo pedagoško intuicijo (čut, instinkt) na
pedagoški eros, se je smiselno ustaviti pri njegovem prispevku O duhovnem in duševnem
oblikovanju (1931/1932), kjer ugotavlja, da »moramo smatrati pedagoški čut za bistveno
izpopolnitev pedagoškega erosa« (Gogala, 1931/1932a, str. 172). Po Gogali (prav tam, str.
171) sta »pedagoški eros ali pedagoška duhovna ljubezen in pedagoški čut ali pedagoški
instinkt«, ob osvojenem objektivnem duhu, »sestavni del subjektivnega pedagoškega
duha« (prav tam). »Kot pedagoški eros moramo razumeti iz subjektove podzavesti
izvirajočo bolj ali manj močno duševno potrebo po oblikovanju človeka« (prav tam). Za
Gogalo je pedagoški eros »bistveni znak učitelja« (prav tam, str. 172). Je »ona pogonska
sila, radi katere učitelj mora biti učitelj, ali bolje, oblikovatelj otroških duš in njihovega
duha, in radi katerega ne more nehati biti učitelj« (prav tam).
Čeprav sta tako pedagoški eros kot pedagoški čut »gonskega in instinktivnega značaja« in
imata »gonsko-dinamično plat« ter izvirata iz podzavesti, gre pri pedagoškem čutu »še za
nekaj bistveno drugega in novega« (prav tam). Gogala ugotavlja (prav tam), da »pedagoški
eros ne more zadostovati za uspešnost pedagoškega dela: »Pedagoški eros sili pač človeka
k oblikovanju sebe ali drugih ljudi in ustvarja potrebo po takem oblikovanju. To pa je tudi
vse. Prav nič pa ne pove ta podzavestna sila, kako bi se dalo tega ali onega v tej ali
drugačni duševni ali življenski poziciji oblikovati. Pedagoškemu erosu manjka načinovne
plati oblikovanja/…/. In tukaj mu pride na pomoč pedagoški čut, ki ga izpopolni tudi z
načinovno ali, reči smemo, z metodično platjo. Bistvo pedagoškega čuta je namreč to, da
subjekt neposredno in brez posebnega razmišljanja takoj začuti, kako bi bilo treba sedajle
tega človeka oblikovati. Ko se je npr. otrok zlagal, ne gre samo za občuteno potrebo, ga
oblikovati, to je stvar pedagoškega erosa, temveč gre še za spoznanje, da bo najbolje, če
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storimo sedajle to in to, če mu povemo to in to itd. To pa je stvar pedagoškega čuta« (prav
tam).
Vidimo torej, da se v Gogalovem pedagoškem snovanju pedagoški eros in pedagoški čut
oz. intuicija, v kateri lahko po naši oceni prepoznamo vpliv Husserlovega koncepta
bistvogledja, dopolnjujeta.
Se pa Gogala s pojmovanjem pedagoškega erosa kot »bistvenega znaka učitelja« (Gogala,
1931/1932a, str. 172) razlikuje od Čibeja in Ozvalda. Že ko smo analizirali Čibejevo
pojmovanje pedagoškega odnosa, smo zasledili, da je bil do pedagoškega erosa kritičen,
medtem ko ga v naši obravnavi pri Ozvaldu nismo zasledili. Če se spomnimo, Čibej (1927,
str. 31) navaja, »da so nekateri skušali vzgojni akt spraviti z erosom in ljubeznijo, nekateri
so videli celo bistvo vzgoje v ljubezni, nekdo je celo skoval pojem 'pedagoški eros'«. Po
Čibeju je taka določitev »dvoumna in nepravilna« (prav tam). Navaja (prav tam), da so
vzgojitelju gojenci zaupani, »iz njihovih življenjskih form mora stvoriti nekaj - stvoriti
mora to po nekem svojevrstnem prijateljskem odnošaju, baš po tem, kar imenujemo
pedagoški kontakt«. Čeprav neposredne primerjave Gogalovih in Čibejevih pedagoških
nazorov nismo izpostavili, je na prvi pogled pedagoški eros ena izmed redkih točk, v kateri
se razhajata. Njuni nazori v temeljih precej sovpadajo, kar je najbrž v veliki meri posledica
tega, da oba »izhajata« iz križarskega gibanja ter da sta oba študirala pri Vebru in Ozvaldu.
Na podlagi naše dosedanje analize lahko sklenemo, da so si nazori Čibeja in Gogale veliko
bolj podobni v primerjavi z Ozvaldovimi. Čibej in Gogala kot Ozvaldova učenca izhajata
iz duhoslovne oz. kulturne pedagogike, vendar sta jo po naši oceni nadgradila z znanjem
analitične psihologije, v katero ju je uvedel njun drugi profesor na fakulteti - Veber.
Ocenjujemo, da sta od Ozvalda in duhoslovne oz. kulturne pedagogike prevzela tezo o
obstoju objektivnih resnic in vrednot v kulturi, od Vebra pa fenomen osebnega doživljaja
kot temeljnega akta spoznavanja in vrednotenja. Zaradi Vebrovega vpliva je v ospredju
njunih zanimanj predvsem »mikropedagoška« problematika (proučevanju vzgojnega
odnosa), medtem ko se je Ozvald bolj posvečal analiziranju in razlaganju odnosov med
kulturo, družbo, državo in vzgojo. Pri Čibeju, predvsem pa Gogali, zasledimo bistveno bolj
izdelane ideje o naravi pedagoških procesov kot pri Ozvaldu.

173

Kljub navedenim razlikam pa njihovo pojmovanje pedagogike sovpada v temeljnih tezah.
Vsi pojmujejo pedagogiko kot duhovno vedo, ki ji gre predvsem za duhovno in kulturno
oblikovanje človeka (Čibej, 1923, str. 23; Ozvald, 2000, str. 11; Gogala, 1931/1932a, str.
129). Antropološko izhodišče njihovih pedagoških konceptov je človek kot duhovno bitje,
pri čemer razumejo duhovnost kot sposobnost doživljanja duhovnih vsebin in vrednot
(Čibej, 1923, str. 38; Ozvald, 1918, str. 109-110; Gogala, 1931/1932a, str. 130-133). Kot
medij vzgoje razumejo »vsebino z ustrezno duhovno, vrednotno, kulturno sporočilno
vrednostjo« (Medveš, 2015a, str. 14). Vzgoja jim pomeni proces, v katerem objektivne
kulturne in duhovne vrednote prehajajo v subjektivno kulturnost in duhovnost učenca in ga
tako razvijajo v osebnost (Schmidt; 1969, str. 214). Pri tem ima pomembno vlogo učitelj,
ki mora učencu posredovati in približati vrednote na način, da ga usposobi za samostojno
doživljanje in ustvarjenje le-teh.
V nadaljevanju si oglejmo, kakšno mesto so imele navedene teze duhoslovne pedagoške
paradigme, ki so jih obravnavani pedagogi oblikovali tudi s pomočjo fenomenologije in
filozofske antropologije, v slovenski pedagogiki po drugi svetovni vojni.
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4 FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA V SLOVENSKI POVOJNI PEDAGOŠKI
MISLI

4.1 Odnos med politiko, znanostjo in ideologijo

Čeprav se je z obravnavanimi avtorji slovenska pedagogika uvrščala v takrat najsodobnejše
humanistične tokove v Evropi, čas po drugi svetovni vojni v Sloveniji ni bil naklonjen
nadaljnjemu razvoju in uveljavitvi fenomenologije, filozofske antropologije in duhoslovne
oz. kulturne pedagogike. Zaradi spoznavnoteoretskih, ideoloških in političnih razlogov se
je slovenska povojna pedagogika močno oddaljila od orientacije obravnavanih pedagogov,
ki so pedagogiko povezovali predvsem z duhovnostjo in kulturnostjo. V tem času se je v
slovenski pedagoški znanosti pričela uveljavljati predvsem socialnokritična paradigma.
Kljub temu moramo opozoriti, da slovenska pedagoška znanost po drugi svetovni vojni ni
bila paradigmatsko monolitna. »Potek razvoja slovenske pedagogike kot znanosti v
povojnem obdobju narekujejo mnogovrstnost paradigem, spopadi med njimi ter
vmešavanje politike« (Medveš, 2015a, str. 16).
Medveš prepozna po drugi svetovni vojni na Slovenskem tri pedagoške paradigme:
»prevladuje socialnokritična pedagogika, močna, čeprav v nemilosti pri tedanji politiki in
tudi univerzitetni pedagogiki, je duhoslovna (kulturna) pedagogika, zastopana je tudi
reformska pedagogika« (prav tam).
Povojno obdobje je vsebinsko že večkrat obdelano (Pediček 1990; Sagadin 1987 in 1994;
Schmidt 1982; Strmčnik 1995) in tudi razčlenjeno v različne etape. Pri tem je najbrž
posebnost tega obdobja, da avtorji etape razvoja pedagogike klasificirajo glede na
spreminjanje razmerja med pedagogiko in politiko (prav tam). Sagadin in Schmidt v
zgodnejših delih govorita o treh razvojnih etapah, Pediček pa o sedmih, ki jih razume kot
mikroparadigme (Pediček, 2007, str. 152). Vsi se strinjajo glede prve etape, ki sega v čas
neposredno po vojni (1945/1950), ko naj bi bila pedagogika povsem podrejena domači
politiki in sovjetski pedagogiki. Vsi navedeni avtorji menijo tudi, da referat Ive Šegula
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Pomen psihologije za vzgojno in učno delo na Prvem kongresu pedagoških delavcev LRS
na Bledu leta 1950 pomeni »kopernikanski preobrat« (Medveš, 2015a, str. 16). Za vse
avtorje je ta referat znak začetka tajanja v politiko zamrznjene pedagogike in ga razumejo
kot začetek novega obdobja v razvoju znanstvene misli (prav tam). Pediček začetek tega
obdobja (okrog 1950) poimenuje »individualna pedagogizacija« in ga preplete s tretjim
obdobjem »induktivna metodologizacija« (po Schmidtovih člankih 1952 in 1961) ter doda
četrto obdobje »interdisciplinarna tematizacija« kot svojevrstno etapo v šestdesetih letih,
ko se različne stroke vključujejo v raziskovanje vzgoje in izobraževanja (prav tam, str. 1617). Ves ta čas od leta 1950 do 1970 pa Sagadin in Schmidt razumeta kot enotno drugo
fazo razvoja (prav tam, str. 17). Tretje obdobje po Sagadinu in Schmidtu sega v obdobje
1970-1980, ko naj bi se avtonomija pedagogike krepila ne le z empiričnimi spoznanji,
temveč tudi s kritičnimi teoretičnimi analizami šole in družbe ter razmisleki o vrednotah in
ciljih vzgoje ter tudi idejnosti pouka (prav tam).
Schmidt v osedemdestih letih v svojem delu Socialistična pedagogika med etatizmom in
samoupravljanjem (1982) govori le o dveh obdobjih razvoja pedagogike, ki ju opredeli s
prehodom od »etatistične k samoupravljavski pedagogiki« (Schmidt, 1982, str. 7-8).
Pediček (1990) v začetek sedemdesetih let umesti dobo »samoupravne antropologizacije«,
ki traja zelo kratek čas. Osrednji dogodek tega obdobja je Drugi posvet slovenskih
pedagogov na Bledu 1971, h kateremu se bomo še vrnili, ter razvoj njegove zamisli o
antropološki pedagogiki. Z letom 1972 je ta faza končana in nastopi doba »marksistične
dogmatizacije« (Pediček, 1990, str. 383). Obdobje v osemdesetih letih poimenuje Pediček
»mišljenjska pluralizacija« (prav tam). Osrednji dogodki tega obdobja so razprave o
»identiteti pedagogike«, kolokvij o vsestransko razviti osebnosti leta 1985 ter kritične
evalvacije usmerjenega izobraževanja, ki jih je vodil Sagadin (Medveš, 2015a, str. 18).
Kakor navaja Medveš (prav tam, str. 25), je obdobje med letoma 1965 in 1972 »gotovo
najplodnejše v razvoju pedagogike kot znanosti«. V tem času nastanejo kritika enotne
osnovne šole (Strmčnik), kritika šolske reforme na srednji stopnji s kritiko reforme
gimnazije (Schmidt, Bergant), Moja pedagogika Gogale (1966, izšla 1970), pedagoška
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sociologija kot disciplina (Bergant, 1970), serija Schmidtovih razprav s kritiko etatizma
(1970), zasnova antropološke pedagogike z idejo pluralne šole (Pediček, 1972) (prav tam).
Vidimo torej, da je bila slovenska pedagoška znanost tudi v povojnem obdobju teoretsko in
paradigmatsko pluralna. Kljub temu pa ne moremo spregledati, da je bila duhoslovna oz.
kulturna pedagogika po drugi svetovni vojni »v nemilosti pri tedanji politiki in
univerzitetni pedagogiki« (Medveš, 2015a, str. 16). Ker označi Strmčnik Schmidta za
»stratega povojnega razvoja pedagogike na Slovenskem« (Strmčnik, 1995, str. 477), si
oglejmo, kakšen odnos je imel Schmidt do predvojne duhoslovne oz. kulturne pedagogike.
Schmidt ocenjuje (Schmidt, 1969, str. 220), da se je pedagoška katedra ljubljanske
Filozofske fakultete z Ozvaldom na čelu, s tem, ko je vzgojo pojmovala kot kulturni in ne
kot socialni in naravni proces, »močno izolirala od vsega pedagoškega dogajanja na
Slovenskem«. Svojo kritiko duhoslovne oz. kulturne pedagogike utemelji z naslednjimi
besedami (prav tam): »Ta pedagogika, ki je - izražajoč povojno šibkost nemškega
meščanstva - pobegnila od domače družbene resničnosti v kraljestvo duha, niti v Nemčiji
ni mogla reševati žgočih pedagoških problemov, kaj šele pri nas, kamor je bila uvožena in
je ves čas utemeljevala svoja stališča z navedki iz del nemških pedagogov, ne pa z analizo
naše vzgojne stvarnosti. Zato je razumljivo, da na Slovenskem ni pognala korenin in tudi ni
ustvarila svoje 'šole'«.
Schmidt (prav tam) duhoslovni oz. kulturni pedagogiki ob njeni družbeni neaktualnosti
očita tudi njen odnos do učiteljstva (predvsem osnovnošolskega). Meni namreč (prav tam),
»da se je kulturna pedagogika s svojimi visokimi smotri - vpeljati človeka v svet kulturnih
vrednot - obračala predvsem na že nekoliko odraslejšo mladino, ne na osnovnošolske
učence, in tudi ne toliko na množično, kakor na izbirno, na srednjo splošnoizobraževalno
šolo, konkretno na gimnazijo« (prav tam).
S strani kulturne pedagogike je bilo po Schmidtu (prav tam, str. 221) zgrešeno tudi
pojmovanje odnosa med teorijo in prakso: »Svojo odtujenost vzgojni stvarnosti je kulturna
pedagogika še povečala s tem, da je postavljala zid med pedagoško teorijo in vzgojno
prakso, kar je pomenilo, da se fakultetna pedagogika kot edina predstavnica (posvetne)
pedagoške teorije na Slovenskem odreka svoji znanstveni utemeljeni vzgoji pri
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izboljševanju kateregakoli praktičnega vzgojnega dela«. Ob deduktivni metodološki
usmerjenosti ji očita tudi »aristokratski« odnos do otrok ter »kulturni elitizem« (prav tam).
Ne moremo spregledati, da je Schmidtova kritika duhoslovne oz. kulturne pedagogike
zadevala predvsem Ozvalda in njegovo delo. Gogala, Ozvaldov naslednik na pedagoški
katedri, je namreč po oceni Schmidta (prav tam, str. 223) »razvijal najboljše strani kulturne
pedagogike«.
Kakor navaja Medveš (2015a, str. 22), se pedagogika po vojni »ne konstituira več kot
humanistična, temveč kot družboslovna veda«. Kljub temu smo nakazali, da se je znotraj
slovenske povojne pedagogike ohranila tudi duhoslovna paradigma, ki sta jo zastopala
predvsem Gogala in njegov učenec Pediček. Ustavimo se najprej pri Gogali, ki je bil
dejaven tako v predvojnem kot povojnem obdobju slovenske pedagogike. Poglejmo si,
kakšno mesto je imela njegova misel v novem družbeno-političnem sistemu. Pri tem nas
zanima predvsem, ali je ostal zvest svojim predvojnim nazorom ali jih je prilagodil novim
družbeno-političnim razmeram.

4.2 Gogalova povojna pedagoška misel

V poglavju 3.4.3 smo videli, da je bil Gogala krščansko orientiran mislec in se je
distanciral od idej marksizma, ki je v veliki meri zaznamoval slovensko povojno
pedagogiko. Ali je Gogala tudi v novem družbeno-političnem sistemu ohranil svoje
predvojne poglede na vzgojo in ostal zvest krščanskemu nazoru? Oglejmo si najprej, kaj o
tem menijo njegovi sodobniki in interpreteti.
Kakor navaja Strmčnik (2000, str. 20), Gogala »svojega prepričanja ni skrival«, »ni (pa) bil
človek, ki bi posebej razglašal svoje poglede na življenje«, »(a) si je prav zato ustvaril
izjemen ugled«. Podobno razmišlja Schmidt (1981, str. 9): »Kakor je drugim dopuščal
njihove nazore, tako je tudi vztrajal pri svojih in ni nikoli obračal plašča po vetru. Tako si
je pridobil tudi spoštovanje tistih, ki se sicer niso z njim v vsem strinjali«. Po Strmčniku
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(2000, str. 23) je »Gogalovo aktivno sodelovanje z Osvobodilno fronto in njegovo
predvojno pošteno, objektivno in precej nevtralno znanstveno razlaganje družbeno in
ideološko občutljivih pedagoških tem« bil temeljni razlog, »da tik po osvoboditvi zaradi
svojega idealističnega svetovnega nazora ni imel večjih političnih težav« in je bil
»postavljen celo za vodjo slovenske univerzitetne pedagogike« (prav tam).
Tudi Protner (2000, str. 38) ugotavlja, da je Gogala »kljub sporu z učitelji marksisti ter
povezanostjo s katoliškimi intelektualci ohranil mesto profesorja pedagogike na univerzi,
ne da bi bistveno spremenil svoje pedagoške poglede«. Po Protnerjevi oceni (prav tam)
kaže to na univerzalnost Gogalove pedagogike in »relativnost prepričanja, da je
marksistična pedagogika po vojni zatrla vse druge pedagoške paradigme«: »Njegova
pedagogika je tudi po vojni ohranila vse bistvene značilnosti duhoslovne pedagogike«
(prav tam). Glede tega Strmčnik (1987, str. 315) navaja, da je Gogala ohranil kontinuiteto s
svojim predvojnim pedagoškim snovanjem. Hkrati pa ugotavlja, da kljub njegovemu
pomembnemu prispevku »k razvoju slovenske pedagogike na evropsko raven« (Strmčnik,
2000, str. 24) »za povojno administrativno socialistično obdobje, z izrazito etatističnimi
vzgojnimi smotri in cilji, dr. Gogalovi demokratični, humani in osebnostni pedagoški
nazori seveda niso bili sprejemljivi. Vidni politiki so jih javno zavračali 110« (Strmčnik,
1987, str. 315).
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Strmčnik se spominja, da o tem, »kako brezobzirno je bilo tedanje prizadevanje posameznikov za
odstranitev prof. Gogale«, priča tudi to, »da so želeli pritegniti v to hotenje tudi študente pedagogike«
(Strmčnik, 2000, str. 24). Med njimi je bil tudi Strmčnik: »Leta 1953 ali 1954, ne spominjam se natančno,
smo bili poklicani na ljubljanski mestni komite ZKS, kjer nas je sam sekretar nekaj časa prepričeval pa spet
partijsko naložil nalogo, da moramo razkrinkati Gogalovo idealistična in nemarksistična predavanja. Tej
nalogi smo se odločno uprli, saj v Gogalovih predavanjih ni bilo nič nesocialističnega, marveč nasprotno,
izredno demokratično in humano razumevanje človeka in družbe, izjemni občutek za osebno poštenost in
socialno pravičnost ter veliko volje, da prispeva svoj delež pri oblikovanju neizkoriščevalske družbe« (prav
tam). Tega dogodka se spominja, sicer nekoliko drugače, tudi Pediček, prav tako Gogalov študent v
povojnem obdobju. Kakor navaja, se je Gogali v tistem času dvakrat »močno zazibal profesorski stolček«
(Pediček, 2007, str. 41): »Najprej, ko so 'organizirani slušatelji' dobili nalogo, da naj skrbno sledijo njegova
predavateljska izvajanja in o njih poročajo naprej, da se zbere dovolj velika in težka bisaga za njegov
consilium abeundi s stola našega arbitrarnega pedagoga in osebnostno - poklicnega oblikovalca. Na srečo je
akcijo vključene politike prav takrat zmotil globinski tektonski potres - spor z inform-birojem in posledični
izbris vsiljene sovjetske pedagogike, ki smo jo morali posnemati pri nas«. Drugi podoben dogodek, pa se je
po Pedičku (prav tam) pripetil, »ko je prihajal na naše študijske poljane nov ordinarij, to je dr. Vlado
Schmidt«. Po njegovih besedah (prav tam) so »nekateri 'dobri ljudje'« želeli na oddelku za pedagogiko
»zanetiti razdor in prepir med 'inkriminirano' krščansko-socialistično, 'gogalovsko' pedagogiko in
sturmunddrangovsko 'schmidtovsko' marksistično pedagogiko«. Pediček ocenjuje (prav tam), da je treba
zasluge, »da do uničujočega načrtovanega merjenja teoretičnih moči med našima 'maestroma' ni prišlo,
pripisati dr. Schmidtu, ki se je z igrano ali pristno (to je bila njegova stvar!) akademsko spoštljivo in
sprejemljivo vključil v naš začetni pedagoški študij in kasneje dr. Gogalo tudi politično rehabilitiral, ko ga je
vzel v obrambo in zaščito zaradi njegove privrženosti osvobodilnemu boju med vojno«.
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Da je Gogalova povojna pedagoške misel ohranila bistvene značilnosti njegovega
medvojnega snovanja, je razvidno predvsem iz njegovega prispevka Moja pedagogika
(1966). Po Medvešu (2010, str. 5) »izid Moje pedagogike kaže, da je akademska
pedagogika tudi v povojnem obdobju na Slovenskem teoretsko pluralna in ne
uniformirana«. Čeprav Gogala po vojni »ne objavlja niti približno toliko kot med obema
vojnama 111 «, ima po Medvešu (prav tam) »prav razprava Moja pedagogika izjemen
pomen«: »S tem besedilom je namreč prav Gogala predstavljal slovensko pedagogiko v
mednarodnem prostoru. Razprava je bila napisana za srečanje vrhunskih evropskih
pedagogov tedanjega časa na univerzi v Padovi leta 1966 (med drugim sta sodelovala tudi
Bogdan Suchodolski in Henri Irenne Marrou)« (prav tam). Kovačevo oceno, da se je
slovenska predvojna pedagogika z Gogalo uvrščala v »takrat najsodobnejše humanistične
tokove v Evropi« (Kovač, 2000, str. 119), lahko torej pripišemo tudi Gogalovem povojnem
pedagoškem udejstvovanju.

Oglejmo si v nadaljevanju nekatere temeljne poudarke razprave Moja pedagogika, ki po
Medvešu (2010, str. 6) predstavlja »kredo pedagoškega mišljenja Gogale« ter »eno od
temeljnih povojnih del duhoslovne paradigme na Slovenskem« (Medveš, 2015a, str. 20).

V njej Gogala izhaja »iz prvotne in nominalne definicije pedagogike, da je to veda o
vodenju otroka« (Gogala, 2005, str. 328): »To vodstvo pa pojmujem tako, da je to
oblikovanje mladega človeka« (prav tam). »Oblikovati mladega človeka« za Gogalo
pomeni, »da tudi pedagog, tako kot umetnik, npr. kipar, daje še neobdelanemu in
neizrazitemu materialu svojstveno in izrazito obliko ali podobo« (prav tam). Če se
spomnimo, je Gogala že v Temeljih obče metodike (1933) primerjal »pedagoško delo« z
»umetnikovim delom« (Gogala, 1933, str. 31).
Gogala vidi »osnovni smisel pedagoško - oblikovalnega dela« v tem, »da bi mlad človek
ne bil notranje razbit in razcepljen človek«, »temveč da bi bil v sebi enovit, urejen,
usklajen, harmoničen, umirjen in ustaljen, iz enega zgrajen človek, ki ima zato tudi svoj
enovit stil doživljanja, ocenjevanja, odločanja in praktičnega življenjskega ravnanja«
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Iz Gogalove bibliografije je razvidno, da od leta 1942 do leta 1950 sploh ni objavljal (Šulak, 2000, str.
177-189).
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(Gogala, 2005, str. 329). Vse omenjene lastnosti izoblikovanega, formiranega in enovitega
človeka pa so po Gogali »obenem lastnosti človeka, ki ga v pravem smislu imenujemo
osebnost« (prav tam, str. 330). Kot vidimo, je personalistična orientacija značilna tudi za
Gogalovo povojno mišljenje.
Ker je za Gogalo kultura »vir, iz katerega naj zajema pedagog vsebino za svoje
oblikovanje mladega človeka«, opredeli pedagogiko tudi kot »vedo o kultiviranju mladega
človeka«: »Kultura kot vedno se oplajajoča zakladnica ustvarjenih idej, v katerih so
sposobni, nadarjeni, duhovno in duševno bogati ljudje izrazili in formulirali svojega duha,
svoja miselna spoznanja in svoja doživetja, je polna najrazličnejših misli in racionalnih
prepričanj, idej, gledanj, življenjskih resnic, vrednot, življenjskih modrosti itd.« (prav tam).
Poleg opredelitve pedagogike kot vede o oblikovanju in kultiviranju mladega človeka, pa
lahko po Gogali pedagogiko pojmujemo tudi kot »vedo o humaniziranju mladega človeka«
(prav tam, str. 333). Kakor ugotavlja (prav tam), je zveza med kultiviranjem in
humaniziranjem v tem, »da je kultiviranje obenem sredstvo za človekovo humaniziranje«:
»Čim bogatejša in vsebinsko plemenitejša je človekova kulturnost, tem bolj human ali
človeški je obenem« (prav tam). Humaniziranje pomeni Gogali (prav tam, str. 334)
»razvijanje in oblikovanje specifično človeških lastnosti112«
Po Gogali (prav tam, str. 336) je cilj vzgajanja priti »do osebnega doživljanja kulturnih,
moralnih, estetskih itd. vrednot«. Če se spomnimo, ima v Gogalovi medvojni pedagoški
misli osrednjo vlogo pojem doživetje. Kot bomo videli, ostaja doživetje bistveni element
tudi v Gogalovem povojnem snovanju.
Tako v Moji pedagogiki zapiše (prav tam, str. 340): »Psihološka osnova vzgajanja pa je v
tem, da mlad človek sam začuti in spozna neke vrednote in dolžnosti, da sam spozna
objektivno vrednost resnice, objektivno vrednost poštenosti in pravičnosti, obveznosti ter
112

Gogala omenja naslednje »specifično človeške lastnosti« (Gogala, 2005, str. 334-335): »Najprej je to naša
zavest, ki jo opredeljujem kot posebno aktivnost celotnega subjekta. /…/. Druga taka specifično človeška
sposobnost je sposobnost abstraktnega mišljenja. /…/. Tretja specifično človeška sposobnost je sposobnost
ustvarjanja /…/ na različnih umetniških področjih. /…/ Naslednja posebna sposobnost človeka je v njegovi
normativnosti. Človek postaja tem bolj človek, čim bolj je razvita in prefinjena njegova sposobnost, da tudi
ocenjuje in vrednoti, da normativno presoja svoja in tuja dejanja«.
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odgovornosti itd. Tako lastno spoznanje vrednosti ali nevrednosti imenujemo v psihološkopedagoški terminologiji –doživetje. Doživetje vrednostnega sveta so intenzivni čustveni
duševni dogodki, ki ne ostanejo na periferiji duševnosti, temveč segajo globoko v
duševnost, sežejo prav do subjekta: subjekt se čuti ob njih osebno prizadetega, doživeta
vrednota ali nevrednota se tiče njega samega, on aplicira tako doživetje sam na sebe in
doživetja postanejo zaradi svoje intenzivnosti odločilni motiv pri odločanju, pri hotenju in
pri izvrševanju primernih dejanj. Lahko rečemo, da nas vzgajajo samo močna doživetja in
da se vzgojitelju ne posreči vzgojni vpliv, če se v mladem človeku ne vzbudi njegovo
lastno primerno doživetje npr. moralnih, estetskih vrednot ali nevrednot113« (prav tam).
Vidimo, da je tudi v Gogalovi povojni pedagoški misli doživetje tisto, ki mu pomaga
opredeliti pojav vzgoje. Takšno stališče je zagovarjal že Uvodu v pedagogiko (1939), kjer
zapiše, da je »pojem doživetja najvažnejši za določitev vzgoje« (Gogala, 1939, str. 59).
Čeprav se strinjamo, da je Gogala ohranil kontinuiteto s svojim predvojnim pedagoškim
snovanjem, pa zasledimo v njegovih povojnih razpravah spremembo predvsem na
pojmovni ravni. Že na podlagi obravnavanega zapisa Moja pedagogika je razvidno, da iz
Gogalovega besedišča skorajda izgine beseda duh, ki je imela v njegovih razpravah iz
tridesetih let ključno vlogo. V tem smislu npr. navaja (Gogala, 1931/1932a, str. 129), da bi
»najsplošnejše mogli določiti pedagogiko kot vedo o duševnem in duhovnem oblikovanju
človeka« ter da spada pedagoška teorija med »duhoslovne znanosti« (Gogala, 2005. str.
235), »ki se pečajo z drugo stvarnostjo sveta - z duhom« (prav tam, str. 236).

Kot smo pokazali, opredeli Gogala v svoji zadnji razpravi pedagogiko kot vedo o
oblikovanju, kultiviranju in humaniziranju mladega človeka (Gogala, 1966). Besede duh v
prispevku Moja pedagogika ne zasledimo.
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Po Krofliču (2005, str. 11) pomeni Gogali doživetje tisto duhovno /psihološko osnovo, ki jo je M. Buber
označil s konceptom jaz-ti odnosa, v šestdesetih letih pa A. H. Maslow s pojmom ključna izkušnja (peakexperience). Kot smo že omenili, bi bilo prav tako zanimivo raziskati, v kašnem razmerju je Gogalovo
doživetje in koncept ključne izkušnje Maslowa z Jaspersovim konceptom »mejne situacije«, ki smo ga na
kratko predstavili v poglavju 2.1. Čeprav smo to analizo zaobšli, se na prvi pogled zdi, da Jaspersova »mejna
situacija«, »ključna izkušnja« Maslowa in Gogalovo »doživetje« sovpadajo v temeljnih potezah.
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Kar pa ne pomeni, da duh izgine iz Gogalove pedagoške misli tudi na vsebinski ravni.
Videli smo, da je doživetje osrednji koncept Gogalove pedagogike, tako predvojne kot
povojne. In prav doživetje je tisto, ki Gogali omogoča ohraniti koncept duha v povojnem
obdobju. Če se spomnimo, Gogala v prispevku O duhovnem in duševnem oblikovanju
ugotavlja (Gogala, 1931/1932a, str. 130), da »nastopa duh kot predmet in vsebina našega
doživljanja«. Duha »ugotovimo, spoznavamo ali uživamo le preko svojih doživljajev« ali
pa »preko posameznih predmetov, umetnin, besed, izrazov, kretenj itd., v katere je poleg
pristojnih doživljajev položen še duh teh doživljajev« (prav tam). Kakor navaja (prav tam,
str. 132), »more subjekt doživeti ob tem duhu različna svoja doživetja in narediti tega duha
za vsebino svojih doživljajev«.

Kljub temu da se pojem duh v Gogalovi povojni pedagogiki ne pojavlja, ga lahko
implicitno zasledimo na podlagi njegovih predvojnih razprav in ga prepoznamo kot
vsebino pojma doživetje.
Že ko smo obravnavali Gogalo v kontekstu medvojne pedagoške misli, smo omenili, da je
v razpravi Moja pedagogika na nov način opredelil problem učnih oz. posredovalnih
metod. Gogala nas najprej seznani z metodami »svojega pedagoško-raziskovalnega dela«
(Gogala, 2005, str. 342-343): »Mislim, da je že moje dosedanja, često mogoče
prepodrobno prikazovanje različnih pedagoških spoznanj razkrilo, da uporabljam
predvsem tri metode in sicer analitično, sintetično in komparativno metodo, ki pa je v
svojem bistvu tudi združitev analize in sinteze. Mislim, da se je pokazalo tudi to, da
skušam priti do pojmovne jasnosti raznih pedagoških pojavov in aktov. Do take pojmovne
jasnosti pa me je predvsem vodila psihološka analiza pedagoških pojavov«.
Nato pa preide na problematizacijo učnih oz. posredovalnih metod (prav tam, str. 344345): »Prav na koncu naj omenim še en svoj pedagoški problem, ki je tudi kompleksnega
značaja. Gre za opredelitev učnih ali posredovalnih metod v didaktiki. Odpira se mi
vprašanje karakterizacije in sistematizacije učnih metod. Vprašanje se mi je postavilo, ali
so učne metode res le one, ki jih navadno omenjamo: metoda lastne učiteljeve aktivnosti
ali monološka metoda, metoda učiteljeve in učenčeve aktivnosti ali dialoška oziroma
diskusijska metoda, metoda dela z učno knjigo, laboratorijska ali eksperimentalna metoda
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in metoda ekskurzije. Kaj pa je z onimi metodami, o katerih tudi govore specialne
metodike, npr. z metodo indukcije pri pouku živih jezikov, z metodo dedukcije pri
utrjevanju, z metodo analiziranja in sintetiziranja ter s komparativno metodo pri pouku
različnih učnih predmetov. Ali so tudi to učne metode ali so le oblike logičnega mišljenja v
okviru drugih učnih metod? /…/ Gre torej za načelno odločitev in za utemeljitev, ali so
osnovne učne metode prej naštete, ali pa so osnovne metode analiziranja, sintetiziranja,
induciranje, deduciranje in kompariranje. Pomembno še je, v kakem odnosu so ene in
druge metode«.
Kot vidimo, doda Gogala svojemu predvojnemu pedagoškemu konceptu nabor metod, ki
pa jih slovenska pedagogika še do danes ni ustrezno tematizirala114.
Zaključimo analizo nekaterih Gogalovih povojnih pedagoških idej z izpostavitvijo enega
izmed »problemov«, ki so ga »vznemirjali in zaposlovali« (Gogala, 2005, str. 343) in ob
katerem bi se po naši oceni morala ustaviti tudi sodobna pedagoška teorija: »Prevladovanje
racionalnega dela je še vedno v ospredju in zato med metodami učnega dela in med
principi ne najdemo tudi metod in principov npr. moralnega, estetskega vzgajanja itd. /…/
Racionalni element že sedaj močno prevladuje v šoli in učenci so prikrajšani za to, da bi
pri pouku tudi kaj doživeli, da bi bili ob čem osebno čustveno prizadeti« (prav tam).
Po Medvešu (2010, str. 6) so besedila Gogale »epopeja humanizmu brez primere«: »In
prav to je tudi sestavni del akademske pedagogike v povojnem času, dokler Gogala ni
pedagogiki vzela bolezen«. Gogalo označi za »glavni steber pedagogike kot humanistične
znanosti na Slovenskem v povojnem času« (prav tam). Kakor ugotavlja (prav tam), mu
najbližje sledi njegov učenec Franc Pediček s »konceptom osebne ali antropološke
pedagogike«.
V nadaljevanju si bomo zato ogledali nekatere poteze Pedičkove pedagoške misli. Kot
bomo videli, je njegov antropološko zasnovani pedagoški koncept temeljil na Gogalovi
pedagogiki, Trstenjakovi psihologiji in Janžekovičevi filozofiji (Pediček, 2007, str. 32). Že
v mladih letih pa se je navdušil nad Ozvaldovo Kulturno pedagogiko (prav tam, str. 36).
114

Čeprav je potrebno omeniti, da pri Strmčniku zasledimo epistemološko utemeljevanje učnih metod
(Strmčnik, 2001, 2003).
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4.3 Kontinuiteta antropološke orientacije v pedagoški misli Franca Pedička

Ker naš namen ni vrednotiti Pedičkovega opusa, ki sicer vsebuje več kot 500 enot, niti nam
kontekst in obseg razprave ne dopuščata dosledne analize njegovih pedagoških idej 115 ,
bomo izpostavili predvsem tiste vidike njegovega življenja in dela, zaradi katerih ga lahko
označimo kot nadaljevalca medvojne antropološko usmerjene duhoslovno oz. kulturne
pedagogike. Pri tem se bomo oprli predvsem na Medveša (2008, 2015a), ki ugotavlja, da se
je Pediček »v graditvi svoje antropološke pedagogike najbolj približal klasični tezi
duhoslovne pedagogike« (Medveš, 2008, str. 145).
Franc Pediček je bil rojen leta 1922 v Malečniku pri Mariboru. Obiskoval je mariborsko ter
ljubljansko gimnazijo ter leta 1942 maturiral (Kolenc, 2013, str. 142). Ko so se mu »začele
pojavljati ovire za vpis na slavistiko«, se je vpisal na »'filozofijo' v okviru teološke
fakultete«, kjer sta bila njegova profesorja tudi Anton Trstenjak in filozof Janez Janžekovič
(Pediček, 2007, str. 30-32). Pediček navaja (prav tam, str. 32), da sta »Trstenjakova
psihologija in Janžekovičeva filozofija« »ostali stalnici« njegovega »miselno obarvanega
sveta«.
Po vojni mu je Trstenjak svetoval, naj se vpiše na študij pedagogike h Gogali (prav tam,
str. 37). Tako se je leta 1946 vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer je študiral
pedagogiko, psihologijo in filozofijo (prav tam, str. 36). Leta 1949 je diplomiral iz
pedagogike in filozofije s psihologijo: »Izpraševalca sta bila dr. Gogala in dr. Sodnikova«
(prav tam, str. 45). Gogala je bil tudi mentor Pedičkove doktorske disertacije (prav tam, str.
77). Iz pedagoških znanosti je doktoriral leta 1965 z disertacijo Narava, struktura in
funkcija svetovalne službe in šolske pedagoške službe (prav tam, str. 232). V komisiji sta
115

Veliko delo v tej smeri sta opravila Inštitut Franca Pedička in Društvo katoliških pedagogov Slovenije, ki
sta jeseni 2010 v Ljubljani pripravila Prvi strokovni posvet o življenju in delu Franca Pedička. Namen
posveta je bil spodbuditi razmislek o aktualnosti njegove pedagoške misli. Nemesto zbornika o posvetu so
izdali monografijo o Pedičku. Tako je leta 2013 izšlo 375 strani obsežno delo Franc Pediček, slovenski
pedagog, v katerem so zajeti številni prispevki, ki osvetljujejo in analizirajo njegovo življenje in delo.
Prispevke za monografijo so prispevali: Janko Svetina, Zoran Jelenc, Angelca Žerovnik, Erika Ašič, Anton
Stres, Hubert Požarnik, Franci M. Kolenc, Marija Žabjek, Jože Dežman, Jože Ramovš, Dejan Hozjan, Silvo
Šinkovec, Ivan Ferbežer, Herman Berčič, Bogomir Novak, Zvonko Perat, Jože Mlakar, Tanja Bezi, Zdenko
Medveš, Andrej Arko, Kajetan Gantar, Bogo Jakopič, Viktor Krevsel, Milan Pavliha, Pavel Snoj, Andrej
Vovko, Rudi Zaman, Barica Marentič Požarnik in Janez Bečej.
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bila poleg Gogale še dr. Milica Bregant in dr. Anton Žun (prav tam).
Dvanajst let je poučeval psihologijo in filozofijo na ljubljanskih gimnazijah116. Od leta
1962 je bil predavatelj na Visoki šoli za telesno kulturo (današnja Fakulteta za šport),
Akademiji za glasbo in Akademiji za likovno umetnost. Pogodbena predavanja psihološkopedagoških predmetov na Glasbeni akademiji in Akademiji za likovno umetnost mu je kot
»pedagoško 'dediščino' podaril dr. Gogala« (prav tam, str. 72). Pediček se je leta 1955
prijavil tudi na razpis za asistenta pri Gogali, k čemer bi ga naj Gogala še posebej
spodbujal. Vendar je bila njegova vloga zavrnjena (prav tam, str. 74). Od 1. 10. 1967 do
upokojitve leta 1992 je bil zaposlen na Pedagoškem inštitutu (prav tam, str. 72). Umrl je
28. julija 2008 v Ljubljani.
Kot že rečeno, se bomo v kontekstu razprave osredotočili zgolj na obravnavo Pedička kot
»nadaljevalca« duhoslovne tradicije po drugi svetovni vojni. V tem smislu bomo
izpostavili predvsem njegovo navezavo na Gogalo, omenili pa smo že, da se je Pediček že
med vojno navdušil tudi nad Ozvaldovo Kulturno pedagogiko. Slednjo označi za svoje
»prvo pravo kakovostno pedagoško branje« (prav tam, str. 55).
Pediček se kot Gogalov študent spominja (prav tam, str. 39), da so bile Gogalove
priljubljene teme na predavanjih naslednje: demokratizem v vzgoji, pedagoški eros, stik
med učencem in učiteljem, človek oz. osebnost, cilj vzgoje, pedagoška avtoritativnost itn.
O sebi meni, da je na nek način »nadaljevalec« Gogalove pedagogike in da je ostal »zvest
njegovim temeljnim temam«: »humanistični temelj vzgoje in izobraževanja; empatičen
odnos do celotne pedagoške 'objektivnosti', to je do učencev, učiteljev in staršev; iskanje in
uresničevanje demokratičnosti v vsej vzgojnoizobraževalni stvarnosti itn.« (prav tam).
Ocenjuje, da je »postal po eni strani 'zvest' njegovi temeljni pedagoški tematizaciji, po
drugi pa tudi njen nehvaležen in spoštovanja poln nevreden učenec, ki je njegovo delo
razbijal in spreminjal ter na sporen način nadaljeval« (prav tam). Medveš navaja, da so pri
Gogali »kristalno jasno izpostavljeni temelji, na katerih bo tudi Pediček gradil tezo, da je
odnos človek - človek primarni pedagoški odnos« (Medveš, 2015a, str. 20).
116

Pediček se spominja, da se je spomladi l. 1949 zaposlil na bežigrajski gimnaziji kot učitelj psihologije in
filozofije po posredovanju Gogale (Pediček, 2007, str. 45).
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Ker se Pediček s svojo antropološko zasnovano pedagogiko »najbolj razvidno umešča v
krog duhoslovne pedagogike z 2. posveta slovenskih pedagogov 1971 na Bledu« (Medveš,
2008, str. 146), se na kratko ustavimo pri tem dogodku.
Drugi posvet slovenskih pedagogov na Bledu leta 1971 je organizirala Zveza pedagoških
društev Slovenije pod geslom Vzgoja-družba-čas. Poanta gesla izraža nasprotje med
pedagoško paradigmo socialnokritične (vezava vzgoje na družbo) in duhoslovne
pedagogike (vezava vzgoje na čas) (Medveš, 2015a, str. 27). Po Medvešu (prav tam, str.
27-28) je omenjeni posvet »gotovo vrhunec pedagoške ustvarjalnosti na krilih
liberalističnega obdobja v jugoslovanski politični zgodovini v šestdesetih letih«. Posvet
priča o zastopanosti treh pedagoških paradigem v povojnem razvoju: socialnokritični,
duhoslovni in reformski (prav tam, str. 28). Prav tako pa se ni bilo mogoče izogniti
soočenju s politiko (prav tam, str. 27).
Pediček je na omenjenem posvetu sodeloval z referatom Vzgoja kot družbena funkcija, v
katerem »s svojo kritiko izziva temeljne koncepte akademske pedagogike, to je
socialnokritični znanstveni diskurz« (prav tam, str. 28). Nasproti družbeni funkciji vzgoje
postavi človeško funkcijo (prav tam). Izpostavil je, »da si vsaka oblast prisvaja vzgojo in jo
obrača v prid svojim idejnim in političnim potrebam, pri tem pa pozablja, da bi morala biti
vzgoja v prvi vrsti namenjena človeku« (Pediček, 2007, str. 174).
Politika je referat Pedička sprejela kot neposreden napad na idejno jedro tedanje šole,
čeprav po Medvešu (2015a, str. 29) »v njem ni nič tako posebnega, da bi se moral sprožiti
politični vihar, ki je posegel celo v njegovo poklicno in osebno življenje117«.
Pedičkove blejske teze pojasnijo njegov koncept antropološke pedagogike (prav tam, str.
30). Pri tem je pomenljiva navezava na Gogalo, saj ju veže skupni vzgojni cilj »celi
117

Nazore Pedička je januarja 1972 obsodil tudi Centralni komite ZKS (Medveš, 2015a, str. 32). Pediček
navaja (2007, str. 58), da so bile posledice njegovega pojmovanja pedagogike in predvsem njegove blejske
teze o vzgoji kot funkciji človeka, odvzem direktorstva Pedagoškega inštituta, prepoved objavljanja in
javnega nastopanja, »izoliranost in osamitev v strokovnih krogih« itn. Vendar je potrebno omeniti, da je ta
Pedičkova ocena morda nekoliko preveč subjektivna, saj je Pediček objavljal tudi v tem obdobju. Tako je npr.
leta 1974 objavil tri študije, ki jih je izdal Pedagoški inštitut (vir: COBISS). Prav tako je po blejskem
kongresu tudi javno nastopal (prim. Medveš, 2015a, str. 29).
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človek«. Vendar Medveš navaja (prav tam), da Pediček ni nadaljeval personalistične
zasnove Gogalove pedagogike, temveč jo je »premaknil«, kot sam pravi, v antropološko.
Sam o sebi meni, da je z zahtevo po antropologizaciji vzgoje (»vzgoja kot funkcija
človeka«) razvil novo paradigmo pedagogike, antropološko pedagogiko, ter tudi zastavil
novo pedagoško disciplino - pedagoško antropologijo (Pediček 1994). Ideja celega človeka
je tudi Pedičku podlaga za humanizacijo pedagoškega odnosa, a se pri njeni izvedbi ne
opira na osebno kultiviranost učitelja in osebno doživeto metodiko, temveč išče poti do
humanizacije vzgoje v instrumentih, ki naj bi otroka (človeka) osvobajali mišljenjskih in
doživljajskih družbenih prisil ter mu omogočali, da razvije vse svoje mišljenjske
razsežnosti (prav tam, str. 30-31). O duhoslovni naravnanosti Pedička pričajo tudi njegov
semantični aparat, njegova govorica in prizadevanje za iskanje trajnih, občečloveških
vrednot (prav tam. 32).
Sovpadanje Pedičkovih pedagoških nazorov z nazori duhoslovne oz. kulturne pedagogike
ter z orientacijo filozofske antropologije razkrije predvsem njegovo pojmovanje človeka
(Pediček, 1992, str. 234): »Človekovo esenčnost ali bistvenost določujejo njene vsebne črte
ali poteze. Te so vse tiste sestavine človekove bistvujoče imanentnosti in identnosti, po
katerih je človek kot živo, duševno, duhovno, socialno in vrednotenjsko bitje, in po katerih
se razlikuje od vseh drugih živih bitij. Filozofi, psihologi in sociologi so skozi stoletja iz
človekove esence izčlenili vrsto takšnih imanentnih in razlikovalnih potez človekovega
'bistvovanja'. Po določeni vrednostni lestvici je ena najvišjih pojavljajočih se človekovih
potez njegova duhovnost, izražajoča se v človekovi filozofični reflektivnosti in v
doživljanju ter ugotavljanju kozmične vključenosti ter 'nazajpovezanosti' (religio) z vsem
obstoječim in bivajočim«.
Vidimo torej, da tudi Pediček, tako kot duhoslovni oz. kulturni pedagogi, pojmuje človeka
kot duhovno bitje. Duhovna razsežnost človekovega bivanja je tista, po kateri se človek
loči od vseh živih bitij. Kot smo pokazali v prvem delu razprave, je takšno pojmovanje
človeka značilno za Schelerjevo filozofsko antropologijo. Pediček pri svoji opredelitvi
človeka izpostavi tudi koncept človekovega doživljanja. Kakor za duhoslovne oz. kulturne
pedagoge, se tudi za Pedička človekova duhovnost izraža predvsem v doživljanju duhovnih
vrednot.
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Na takšnem pojmovanju človeka bi morala po oceni Pedička temeljiti tudi vzgoja, kar pa v
povojnem času pri nas ni bilo splošno sprejeto. Vendar je smiselno izpostaviti, da se je v
podobnem položaju v tem času znašla tudi duhoslovna pedagogika v Nemčiji.
Oglejmo si na kratko teoretske spopade v nemški pedagoški znanosti po drugi svetovni
vojni, da bomo lahko prepoznali vzporednice z dogajanjem v slovenski povojni
pedagogiki. Pri tem imamo v mislih predvsem spopad oz. konflikt med duhoslovno in
socialnokritično pedagoško paradigmo.
Kot smo omenili že v poglavju 3.1, je bila do šestdesetih let 20. stoletja duhoslovna
pedagogika prevladujoča smer v nemški pedagoški znanosti. V šestdesetih letih pa je
naletela na ostre kritike predvsem s strani empirične pedagogike in s strani kritične teorije
(König/Zedler, 2001, str. 118). Gudjons (1994, str. 32) navaja naslednje razloge, zakaj je
duhoslovna pedagogika v letih po drugi svetovni vojni postala »iztrošen pojem«:
»realistični obrat« v pedagoški znanosti

118

, uveljavljanje empirične metodologije v

šestdesetih letih, socialno znanstveno orientiranje pedagogike in vpliv Frankfurtske šole
(kritična teorija119).
Čeprav dosežejo prizadevanja za empirično usmerjeno pedagogiko v Nemčiji vrhunec v
šestdesetih letih, segajo prvi poskusi, da se pedagogika zasnuje po modelu naravoslovnih
znanosti, v drugo polovico 18. stoletja 120 . Okoli leta 1890 se v vse večjem številu
pojavljajo zametki eksperimentalne pedagogike. Za utemeljitelja pedagogike kot
eksperimentalne znanosti sta v Nemčiji zaslužna predvsem Ernst Meumann (1862-1915) in

118

Heinrich Roth je leta 1962 propagiral »realistični obrat« v pedagoški znanosti, s čemer je pripomogel k
uveljaviti empirične metodologije v pedagogiki (Gudjons, 1994, str. 33).
119

Nastanek in razvoj kritične teorije je tesno povezan z zgodovino Inštituta za družbene raziskave, ki je bil
ustanovljen leta 1923 v Frankfurtu na Mainu. Inštitut, ki je od leta 1932 izdajal Časopis za družbene
raziskave (Zeitschrift für Sozialforschung), je veljal za interdisciplinarno ustanovo za raziskovanje družbe in
njenega razvoja, v kateri so skupaj delovali filozofi, psihologi in ekonomisti. Ko je Inštitut leta 1933 prisilno
zaprt, je svoj sedež prenesel v New York, a se 1950. spet odpre v Frankfurtu. Vsi predstavniki kritične teorije
so bili vsaj nekaj časa sodelavci Inštituta. Velik vpliv na razvoj kritične teorije so imeli Max Horkheimer,
Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jurgen Habermas idr. (König/Zedler, 2001, str. 122).
120

Pri tem je imel pomembno vlogo Christian Trapp (1745-1818), prvi profesor na katedri za filozofijo in
pedagogiko v Halleju. Trapp se je zoperstavil teološkemu utemeljevanju pedagogike in zahteval, da se
pedagogika nasloni na naravoslovne znanosti in se zasnuje na opazovanju in izkustvu (König/Zedler, 2001,
str. 37).
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Wilhelm August Lay (1862-1926) (König/Zedler, 2001, str. 38).
Medtem ko so se v ZDA v tridesetih letih prejšnjega stoletja empirične družboslovne
znanosti kontinuirano razvijale, je v Nemčiji leta 1933 ta razvoj prekinjen. Recepcija
empiričnega raziskovanja se pod vplivom psihologije in sociologije nadaljuje v Nemčiji v
petdesetih letih (prav tam, str. 53).
Težnje po uveljavitvi empirične orientacije je močno spodbudil Heinrich, ki se je po vrnitvi
iz ZDA z vso močjo zavzemal za radikalno reformiranje akademskega, pretežno
filozofskega pedagoškega diskurza, uveljavljenega na nemško govorečem področju.
Razmere je dodatno zaostrila polemika Luhmanna in Habermasa o teoriji komunikacije,
povsem pa jih je razplamtel izid monografije Wolfanga Brezinke Von der Pädagogik zur
Erziehungswissenschaft (Od pedagogike do znanosti o vzgoji) leta 1971 (Medveš, 2015a,
str. 11). Brezinka (1928) je imel v sedemdesetih letih pomembno vlogo v empirični
pedagogiki s svojo recepcijo kritičnega racionalizma (König/Zedler, 2001, str. 53).
V sklopu tradicije empiričnih družboslovnih znanosti so hermenevtično razumevanje
razumeli kot neznanstveni postopek. Empirično usmerjeni avtorji poudarjajo, da
razumevanje omogoča samo subjektivne predpostavke, ki v najboljšem primeru lahko
služijo zgolj kot hipoteze za empirično raziskovanje. Teh hipotez na osnovi metodologije
duhoslovne pedagogike ni mogoče ovreči in potrditi (prav tam, str. 118). Brezinka je v že
omenjenem delu Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft (Od pedagogike do
znanosti o vzgoji) zapisal, da »hermenevtika predstavlja vero, ne pa znanstvenega
spoznanja« (prav tam, str. 119).
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je zdelo, da je duhoslovna pedagogika zastarela.
Vendar so se konec sedemdesetih let okoliščine znova spremenile. Vse ostrejša kritika
empirične znanosti o vedenju (behaviorizma) ter na drugi strani spoznanje, da kritična
znanost o vzgoji ni izpolnila pričakovanj, je sprožilo ponovno zanimanje za hermenevtični
pristop, in s tem za duhoslovno pedagogiko (prav tam, str. 120).
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König in Zedler ocenjujeta (prav tam, str. 121), da so dandanes prednosti in slabosti
duhoslovne pedagogike razvidne veliko bolj jasno, kot je bilo to v času sporov med
empirično znanostjo o vedenju, duhoslovno pedagogiko in kritično znanostjo o vzgoji. Za
sodobno razpravo sta po po njuni oceni pomembni predvsem naslednji točki: pojmovanje
človeka, na katerem temelji duhoslovna pedagogika ter poudarek na zgodovini 121 (prav
tam). Kot pomankljivost duhoslovne pedagogike izpostavita nedorečen pojmovni aparat122
in pomanjkljivo metodiko raziskovanja123 (prav tam).
Avtorja se pri odgovoru na vprašanje, katera je »prava znanost« o vzgoji, opreta na
Kuhnovo razpravo o paradigmah (prav tam, str. 227).

Thomas Kuhn v svojem delu Struktura znanstvenih revolucij (1962) ugotavlja, da razvoj
znanosti ni postopen, ampak gre za »znanstvene revolucije«, v katerih posamezno
paradigmo zamenja druga paradigma (prav tam). Po Kuhnu se menjava paradigem dogaja
v določenih fazah: faza »normalne znanosti«, v kateri je določena paradigma splošno
sprejeta, faza anomalije, v kateri se v vedno večjem številu kažejo problemi, ki jih je
nemogoče rešiti v okviru vladajoče paradigme ter faza znanstvene revolucije, v kateri nova
paradigma zatre dosedanjo in postane nova »normalna znanost« (prav tam, str. 230).
König in Zedler ugotavljata (prav tam), da lahko na osnovi tega Kuhnovega pristopa
razložimo tudi posamezna obdobja v razvoju nemške pedagoške znanosti. Tako navajata
(prav tam, str. 231), da je do 50. let duhoslovna pedagogika predstavljala prevladujočo
paradigmo pedagoške znanosti v Nemčiji, nato pa je prišlo do anomalij. Na primer,

121

V zvezi s tem König in Zedler navajata: »Razumljivo je, da smo pod vplivom določene kulture in da je
naše mišljenje in delovanje pogojeno z veljavnimi normami, pravili in vrednotami te kulture« (König/Zedler ,
2001, str. 121).
122

Kot primer nedorečenega pojmovnega aparata izpostavita avtorja pojem »izobraževanje«. Ta se po njuni
oceni neprestano opisuje z novimi formulacijami, a ostaja nedoločen kriterij, ki ga mora izobraževanje
izpolniti, kar vodi do napačnega tolmačenja in nejasnosti (König/Zedler, 2001, str. 121).
123

Pomanjkljive raziskovalne metode so po oceni Königa in Zedlerja ena največjih pomanjkljivosti
duhoslovne pedagogike. Očitata ji, da je za svoj cilj postavila razumevanje, ni pa razvila metodologije tega
razumevanja. Sprašujeta se, kako je možno zagotoviti, da resnično razumemo, kakšen pomen ima določena
situacija za določenega otroka, mladostnika ali odraslega (König/Zedler, 2001, str. 121).
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duhoslovna pedagogika je težko ponudila teoretično osnovo za reformo izobraževalnega
sistema. V 60. letih je zato empirična pedagogika zamenjala duhoslovno (prav tam).
Vendar pa Kuhnov model po oceni avtorjev ne more razložiti, zakaj je v novejšem času
prišlo do povečanega povezovanja med behaviorističnim in hermenevtičnim pristopom
(prav tam).
König in Zedler (prav tam, str. 257) menita, da ne obstaja »prava znanost« o vzgoji, ampak
obstajajo različne vzgojno znanstvene koncepcije (»paradigme«), ki se med seboj
razlikujejo po temeljnih pojmih, raziskovalnih metodah in posledicah za praktično
delovanje. Vendar paradigme niso inkomenzurabilne124. Med njimi prihaja do preklapljanja
glede raziskovalnih metod, rezultatov in praktičnih posledic. Zaključek, da med
posameznimi pedagoškimi paradigmami ni skupnih točk, po oceni avtorjev ne bi smel biti
dopusten (prav tam, str. 257-258).
Na podlagi te kratke analize o položaju duhoslovne paradigme v nemški pedagoški
znanosti po drugi svetovni vojni lahko sklepamo, da se je v podobnem položaju znašla tudi
slovenska povojna duhoslovna pedagoška paradigma.
Glede tega Medveš navaja (2008, str. 146-147), da se je podobno, kot se je dogajalo v
kritiki duhoslovne pedagogike v evropskem prostoru, dogajalo tudi v slovenskem:
»Polemike na Franca Pedička so bile teoretsko motivirane - če ostajamo znotraj
pedagoških teoretskih diskurzov - s pozicije socialno kritične pedagogike. V ospredju
kritikov Pedičkove blejske teze je očitek, da prave resnice in podobe človeka v času ne
izražajo filozofija, kultura, umetnost in literatura, temveč empirično ugotovljena družbena
in zgodovinska realnost. /…/ Vse to kaže, da se je prav v polemikah s Pedičkom dogajalo v
naši povojni pedagogiki vse to, kar je doživljala v istem obdobju evropska pedagoška
misel« (prav tam). /…/ Škoda je le, da so bile polemike z njim obremenjene z vpletanje
tedanjih centrov političnih moči, kar je v resnici onemogočalo znanstveno 'čist' spopad
različnih, v Evropi legitimnih, diskurzov« (prav tam).
124

Pojem inkomenzurabilnost, ki se v sociologiji znanosti zakorenini s Thomasom Kuhnom in Paulom
Feyerabendom v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, pomeni »umanjkanje skupnega merila primerjave«
(Mulej, 2007, str. 201).
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Teoretski spopadi na Slovenskem so imeli, če odmislimo ideološko vmešavanje politike
vanje, vse značilnosti polemik, kot jih v obdobju 1960-1980 poznamo v obliki 'znanstvenih
spopadov' (science wars) na področju pedagogike v srednjeevropskem prostoru in so še
posebej značilni na nemško govorečem prostoru (Medveš, 2015a, str. 11). Zato Pedičku
»ni mogoče očitati, da bi vzgojo in šolo postavljal iz socialnega prostora 'nekam na Luno',
kar pogosto beremo pri njegovih kritikah« (Medveš, 2008, str. 143): »Takšna kritika je pri
Pedičku enostavno prezrla pedagoški diskurz, ki je bil v tistem času v evropskem prostoru
povsem legitimen, v slovenskem pa očitno ne. Gre za paradigmatski lom v razumevanju
razmerja med politiko in znanostjo, konkretno med politiko in vzgojo. Gre za konflikt med
duhoslovnim in socialno kritičnim diskurzom v pedagogiki in tudi v širše znanosti sploh«.
Konflikt med Pedičkom in predstavniki socialnokritične pedagoške paradigme priča o tem,
da je bila slovenska pedagogika tudi v povojnem obdobju paradigmatsko pluralna. Po
Medvešu (2010, str. 6) ima humanistična pedagogika v Sloveniji s Pedičkom strnjeno
tradicijo..
Čeprav smo v kontekstu razprave izpostavili Pedička zgolj kot »nadaljevalca« predvojne
duhoslovne paradigme in omenili le njegove »blejske teze«, naš namen ni neselektivno
braniti njegovih idej. Nekorektno bi bilo spregledati npr. Pedičkovo delo Usmerjanje v
vzgoji in izobraževanju iz leta 1985, v katerem se je precej oddaljil od stališč, ki jih je
zagovarjal leta 1971 na Bledu. Kot prvo je zanimivo, da je spremno besedo k temu
Pedičkovemu delu napisal Emil Rojc (eden vodilnih prosvetnih politikov). Rojc ugotavlja,
da je šel Pediček v tej študiji »tudi korak dalj od samega sebe in svojih hipotez v začetku
sedemdesetih let«: »Njegovo tedanjo temeljno relacijo v podstati pedagoške teorije:
'Človek-človek' je v pričujočem delu razvil v relacijo: 'Človek-delo', in jo s tem navezal na
širše družbene odnose« (Rojc, 1985).
Pediček v omenjenem delu ugotavlja, da se zaradi »današnjih visoko razvitih delovnih
procesov in zelo sestavljenih delovnih in družbenih odnosov kažejo vse bolj žive potrebe
po ponovni povezanosti ali reintegraciji vzgoje in izobraževanja z delom« (Pediček, 1985,
str. 13). Kot eno izmed »popolnoma novih prizadevanj v vzgoji in izobraževanju«
izpostavi »preraščanje doslejšnjega izobraževanja za izobraževanje v izobraževanje za delo
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in z delom ter ob delu v korist celotnega družbenega obnavljanja in reprodukcije« (prav
tam, str. 12).
Pediček izhaja iz »splošno priznane trditve, da sta vzgoja in izobraževanje temeljno in
primarno povezana z razvojem človekovega produkcijskega procesa« (prav tam, str. 24).
Ugotavlja, da »današnja socialistična samoupravna preobrazba vzgoje in izobraževanja
zahteva takšen smoter vzgoje, ki je v skladu s procesom združevanja dela«: »Takšen telos
vzgoje pa nam kaže Marxov ideal - celosten ali totalen človek« (prav tam, str. 297).
Pediček posebej poudari pomembnost »Marxove antropološke misli« za pedagoško teorijo
in vzgojno-izobraževalno prakso (prav tam, str. 305) ter izpostavi potrebo po »preobrazbi
naše pedagoške znanosti« v smeri »marksizacije125 znanosti in pedagogike« (prav tam, str.
374).
Po Strmčniku (1991a, str. 559) so Pedičkovi pogledi v tem delu precej drugačni »v
primerjavi z njegovo 'blejsko' antropološko pedagogiko«. Pri tem izpostavi njegovo
»nekritično podpiranje usmerjenega izobraževanja, pretirano podrejanje posameznika
proizvodnim in družbeno reprodukcijskim procesom ter omejevanje pedagoške znanosti na
edino izhodišče - delo kot družbeno razredni pojav« (prav tam). Strmčnik ugotavlja (prav
tam, str. 555), da »tako mačehovskega odnosa do učenca kot subjekta v vzgojno
izobraževalnem procesu in v usmerjanju niso Pedičkovi 'uradni' pedagogi, razen morda tik
po vojni, kasneje nikoli zapisali, čeprav jim to nenehno očita« (prav tam, str. 555)126.
Čeprav se zdi, da je oznaka Pedička kot nadaljevalca medvojne duhoslovne pedagoške
paradigme nekoliko sporna, z ozirom na vsebino njegovega dela iz leta 1985, jo bomo
obdržali. Kot smo že omenili, izpostavi Pediček leta 2007 v svoji avtobiografiji predvsem
Gogalo, Trstenjaka, Janžekoviča ter tudi Ozvalda kot tiste avtorje, ki so najbolj
zaznamovali njegovo pedagoško misel (Pediček, 2007, str. 32, 36). Kljub temu pa delo
Usmerjanje v vzgoji in izobraževanju (1985), v katerem izstopa sklicevanje na Marxa,
125

Pediček označi »marksizacijo pedagogike« kot »znanstveno - akcijski postopek, ki obstaja v
uresničevanju znanstvenega preučevanja pojavov ter procesov vzgoje in izobraževanja v duhu postulatov iz
Marxove analize razvoja kapitalizma ter v ideologizaciji pedagogike kot posebnega vodila za socialistično
družbeno revolucionarno in družbeno revolucijsko prakso« (Pediček, 1985, str. 375).
126

Strmčnik se s kritiko Pedička spoprime predvsem v prispevkih Beda pedagoškega potvarjanja in
diskvalificiranja (1991) ter Val obračunavanja (1991).
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ostaja del njegovega opusa in je pomembno za dosledno razumevanje in vrednotenje
Pedičkove pedagoške misli.

Ob koncu zadnjega poglavja disertacije lahko sklenemo, da je bil razvoj slovenske
pedagoške znanosti tudi po drugi svetovni vojni paradigmatsko pluralen. Ne moremo pa
spregledati, da je prevladovala socialnokritična paradigma, medtem ko je bila duhoslovna
paradigma deležna kritik tako s strani politike kot univerzitetne pedagogike. Vendar težnja,
da bi v vzgojno-izobraževalnem delu odpravljali paradigmatske razlike ter stremeli k
paradigmatskem enoumju po naši oceni ni smiselna. Strinjamo se s tezo, da ne obstaja
»prava znanost« o vzgoji, ampak obstajajo različne vzgojno znanstvene koncepcije
(»paradigme«), ki se med seboj ne izključujejo, ampak dopolnjujejo (König/Zedler, 2001,
str. 257-258).
V tem kontekstu dobi pomen tudi duhoslovna pedagoška paradigma, ki stremi k razvijanju
duhovnih, kulturnih in osebnostnih razsežnosti človeka. Tudi Strmčnik (1995, str. 214)
prepozna »pozitivno personalistično dediščino kulturne pedagogike, s katero je težila k
večjemu upoštevanju človekove osebnosti, psiholoških, kulturnih in vrednostnih sestavin
vzgoje« (prav tam). Ocenjujemo, da le sodelovanje med različnimi paradigmami lahko
oblikuje samostojno, kritično in avtonomno osebnost, k čemer bi po našem mnenju moralo
biti usmerjeno vso vzgojno-izobraževalno prizadevanje. Pri tem so nam lahko v pomoč
tudi tiste teze duhoslovne pedagoške paradigme, ki so jih njeni predstavniki razvili s
pomočjo fenomenologije in filozofske antropologije.
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SKLEP

Slovenska duhoslovna oz. kulturna pedagogika je bila v 30. letih 20. stoletja idejno
pluralna. Za razliko od duhoslovne pedagogike v tedanjem evropskem prostoru, ki se je
navezovala predvsem na postavke Diltheyeve hermenevtike, zasledimo v slovenski
duhoslovni pedagoški paradigmi vplive različnih, takrat aktualnih miselnih tokov, kot so
hermenevtika, strukturna psihologije, eksistencializem, personalizem, fenomenologija,
filozofska antropologija, Vebrova predmetna teorija idr. Izmed navedenih miselnih tokov
smo izpostavili filozofsko antropologijo, za njen razvoj pomembno fenomenologijo in
fenomenologiji sorodno Vebrovo predmetno teorijo. Skušali smo pokazati, kako se vplivi
teh tokov kažejo v pedagoških konceptih Karla Ozvalda, Franja Čibeja in Stanka Gogale.
Čeprav se obravnavani predstavniki slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike med
seboj tudi razlikujejo, lahko skupne značilnosti njihovih pedagoških konceptov
prepoznamo v naslednjih tezah: pojmovanje pedagogike kot vede o duhovnem in
kulturnem oblikovanju človeka (Čibej, 1923, str. 23; Ozvald, 2000, str. 11; Gogala,
1931/1932a, str. 129); pojmovanje človeka kot osebe, bistvo katere je njena duhovna
usmerjenost; razumevanje duhovnosti kot sposobnosti doživljanja duhovnih vsebin in
vrednot (Čibej, 1923, str. 38; Ozvald, 1918, str. 109-110; Gogala, 1931/1932a, str. 130133); vzgoja je proces, v katerem objektivne kulturne in duhovne vrednote prehajajo v
subjektivno kulturnost in duhovnost učenca in ga tako razvijajo v osebnost (Schmidt; 1969,
str. 214); pomembna je vloga učitelja127, ki učencu približa vrednote na način, da je ta
sposoben samostojnega doživljanja in ustvarjanja le-teh; analiza vzgojnega procesa na
metodoloških predpostavkah hermenevtike, fenomenologije, predmetne teorije in drugih
miselnih tokov duhoslovne znanstvene paradigme.
V navedenih tezah duhoslovne pedagoške paradigme smo skušali prepoznati ideje
filozofske antropologije, fenomenologije in Vebrove predmetne teorije. Skupno izhodišče
127

Duhoslovna oz. kulturna pedagogika je v zgodovini pedagogike okrepila vlogo učitelja (Medveš, 2011, str.
153). »Od učitelja terja ne le visoko moralno podobo, temveč oseben odnos v sprejemanju vseh zakladov
duha, to pomeni ne le razumevanje zgodovinskega stanja duha (historische Betrachtung), ampak tudi
sodelovanje pri njegovem soustvarjanju« (prav tam). Lik duhoslovnega učitelja je še posebej razvil Gogala
(npr. v prispevku Učiteljeva osebnost iz leta 1931).
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pri iskanju omenjenih vplivov je predstavljala Brentanova opisna oz. analitična psihologija.
Za kontekst razprave je še posebej pomembno Brentanovo pojmovanje doživljanja kot
intencionalnega akta, ki so mu »sledili njegovi učenci in učenci teh učencev, kakor
Meinong, Husserl, Scheler idr.« (Veber, cit po Cindrič, 2015, str. 162). Tudi Veber je kot
Meinongov učenec izšel iz šole predmetne teorije, ki je izhajala iz obravnave doživljajev,
njihovih predmetov ter odnosa med njimi.
Koncept človekovega doživljanja je prvi vpliv, ki smo ga prepoznali v konceptih
obravnavanih pedagogov. Čeprav je pojmovanje doživljaja kot temeljnega akta
spoznavanja in vrednotenja prisotno pri vseh treh pedagogih (prim. Čibej, 1923, str. 38;
Ozvald, 1918, str. 109-110; Gogala, 1931/1932a, str. 130-133), smo pokazali, da je
konceptu doživljanja zelo veliko pozornosti namenil Gogala, ki je dal svoj prispevek na
tem področju s tem, da je razmejil pojma doživljaj in doživetje. Za Gogalo (1939, str. 6061) je izobrazba »vezana na vsebine različnih doživljajev«, medtem ko je vzgoja
»sposobnost doživetja najrazličnejših kulturnih predmetov in vrednot«.
Ideje fenomenologije se znotraj slovenske duhoslovne pedagoške paradigme kažejo
predvsem v metodološkem smislu128. V tem kontekstu smo izpostavili Husserlov koncept
bistvogledja kot intuicije. Husserl navaja, da se bistva (eidos) »zavemo intuitivno« oz. je
»danost bistvogledja« (Husserl, 1997, str. 36).
Čeprav smo pokazali na številna sovpadanja med Husserlovo fenomenologijo in Vebrovo
predmetno teorijo, ju po našem vedenju razlikuje predvsem pojmovanje intuicije. Ker pri
Vebru eksplicitnega koncepta intuicije nismo zasledili, predpostavljamo, da so ga slovenski
pedagogi povzeli po Husserlu. Intuicija in termin bistvogledje imata v pedagoških
konceptih obravnavanih pedagogov pomembno mesto. Najbolj eksplicitno uporablja
termin bistvogledje Ozvald, čeprav ga ne razloži prav natančno. Kakor navaja, je »metoda,
ki vodi do modrostnega znanja, katero uči človeka gledati, presojati, ocenjevati svet in
življenje ter se tam udejstvovati, /…/ neposredno, apriorno bistvogledje« (Ozvald, 2000,
128

V sklepu velja še enkrat poudariti, da ko govorimo o vplivu fenomenologije na slovenske pedagoge,
imamo v mislih predvsem to, kako so obravnavani pedagogi razumeli in uporabljali temeljne fenomenološke
pojme. Kot smo pokazali, Husserlov opus ni zaključen sistem in ni izoblikoval metode, ki bi jo lahko
aplicirali na različna področja. Zato je tudi težko govoriti o njegovem neposrednem vplivu.
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str. 152). Po Ozvaldu gre pri tem za »sposobnost, da pojave življenja gledaš v pravi
perspektivi« (prav tam).
Pri Gogali lahko po naši oceni prepoznamo koncept bistvogledja kot intuicije predvsem v
povezavi z njegovim pojmovanjem doživetja129. Tako zapiše, »da je v doživetju nek način
intuitivnega spoznanja, pri katerem neposredno zagledamo resnice in vrednote, ter jih
pristno občutimo v vsej neposredni polnosti in življenjski pomembnosti« (Gogala, 1935,
str. 27). Po Medvešu (2000, str. 94) je Gogalovo doživetje »'sposobnost' človekove duše,
da zagleda bistva življenja«, ki so nam dana »kot produkt intuitivnega, čustvenega
spoznanja; enostavno zagledamo jih (Wesenschau)«. Medveš v smislu Husserlovega
koncepta bistvogledja navaja, da so doživetja »neposredno gledanje (danost) bistev« (prav
tam, str. 100). Menimo, da nam lahko Husserlov koncept bistvogledja pomaga razumeti
tudi Gogalovo pojmovanje pedagoške intuicije (prim. Gogala, 1933, str. 29-33).
Čibejevo razumevanje fenomenologije je najbolj razvidno v njegovem prispevku O
temeljih moderne pedagogike (1927/1928), v katerem analizira »fenomenološko-filozofične
temelje pedagogike« (Čibej, 1927, str. 29).
Medtem ko se je Husserlova fenomenologija odražala v slovenski duhoslovni oz. kulturni
pedagogiki predvsem v metodološkem pogledu, so ideje filozofske antropologije razvidne
na ravni vsebine. Pri tem smo izpostavili Schelerjevo personalistično pojmovanje človeka.
Kot smo pokazali, je po Schelerju bistvo človeka kot osebe njegova duhovna usmerjenost
(Scheler, 1998, str. 32-42). Sorodno pojmovanje človeka zasledimo tudi pri Čibeju, Gogali
in Ozvaldu, čeprav smo pokazali, da obstajajo med njimi tudi razlike glede presežnega
značaja človeka in tudi vzgoje same.
Če primerjamo med seboj Ozvaldove, Čibejeve in Gogalove pedagoške ideje, lahko na
podlagi naše analize sklenemo, da so si nazori Čibeja in Gogale bolj sorodni v primerjavi z
Ozvaldovimi. Od Ozvalda se razlikujeta predvsem po tem, da sta več pozornosti namenila
notranji analizi učnega, izobraževalnega in vzgojnega procesa. Čibej in Gogala sta izsledke
129

Pri Gogali bi lahko bil sinonim za bistvogledje »pravilnostna usmerjenost«, ki je povezana z zmožnostjo
doživetja. Najprej mora imeti to sposobnost razvito učitelj (prim. Gogala, 1931a, str. 193, 166).
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fenomenologije uporabila na tem vzgojno-teoretskem področju veliko bolj produktivno kot
Ozvald. Še posebej Gogala, ki je temeljito analiziral pojme doživetje, avtoriteta, pedagoški
eros, pedagoška intuicija itd. 130 Čibej in Gogala kot Ozvaldova učenca izhajata iz
duhoslovne oz. kulturne pedagogike, vendar sta jo po naši oceni nadgradila z znanjem
analitične psihologije, v katero ju je uvedel njun drugi profesor na fakulteti - Veber. Od
Ozvalda in duhoslovne oz. kulturne pedagogike sta prevzela tezo o obstoju objektivnih
resnic in vrednot v kulturi, od Vebra pa fenomen osebnega doživljaja kot temeljnega akta
spoznavanja in vrednotenja. Zaradi Vebrovega vpliva je v ospredju njunih zanimanj
predvsem »mikropedagoška« problematika (proučevanju vzgojnega odnosa), medtem ko
se je Ozvald bolj posvečal analiziranju odnosov med kulturo, družbo, državo in vzgojo.
Čeprav smo pokazali, da ima tudi v Ozvaldovi pedagogiki pedagoški odnos pomembno
mesto in da ga prav tako razloži s konceptom doživljanja (prim. Ozvald, 1930, str. 137).
Vendar zasledimo pri Čibeju, predvsem pa pri Gogali, bistveno bolj izdelane ideje o naravi
pedagoških procesov kot pri Ozvaldu.
Čeprav Čibejevi in Gogalovi nazori v temeljih precej sovpadajo 131, opazimo med njima
vsaj eno pomembno razliko. Gre za pojmovanje pedagoškega erosa oz. pedagoške duhovne
ljubezni. Medtem ko je pedagoški eros za Gogalo »bistveni znak učitelja« (Gogala,
1931/1932a, str. 172), je Čibej do samega pojma pedagoški eros kritičen (Čibej, 1927, str.
31). Ozvaldovega pojmovanja pedagoškega erosa v okviru raziskave nismo zasledili.
Sicer pa duhoslovna pedagogika tudi v Nemčiji, od koder izhaja, kljub skupnim
značilnostim ni bila popolnoma enotna.

130

Čeprav sta Čibej in predvsem Gogala v svoja razmišljanja vključevala ideje fenomenologije, pa bi bilo
njuno pedagogiko po naši oceni nesmiselno označiti kot zgolj fenomenološko. Kot smo pokazali, nekateri
avtorji (npr. Krüger 1997, Gudjons 1994) ločijo duhoslovno in fenomenološko pedagogiko. Takšna
klasifikacija za obravnavane slovenske pedagoge po naši oceni ni ustrezna, saj smo pokazali, da so se pri
svojem snovanju opirali na različne miselne tokove duhoslovne znanstvene paradigme. Pri umestitvi Čibeja,
Gogale in Ozvalda med predstavnike duhoslovne pedagogike je po našem mnenju ustrezna opredelitev
duhoslovne pedagogike s strani E. Matthes, ki omenja nabor različnih metod v duhoslovni pedagogiki
(hermenevtiko, fenomenologijo, dialektiko) (Matthes, 2011, str. 206). Ocenjujemo, da je takšna metodološka
pluralnost značilna tudi za pedagoške koncepte slovenskih duhoslovnih oz. kulturnih pedagogov.
131

Pri sovpadanju Čibejevih in Gogalovih nazorov ne smemo pozabiti tudi na vpliv križarskega gibanja, ki
sta mu oba pripadala.
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Kljub temu da se je z obravnavanimi pedagogi slovenska medvojna pedagogika uvrščala v
takrat najsodobnejše humanistične tokove v Evropi, se je prisotnost duhoslovne pedagoške
paradigme v slovenskem prostoru po drugi svetovni vojni precej zmanjšala 132 . Zaradi
spoznavnoteoretskih, ideoloških in političnih razlogov se je slovenska povojna pedagogika
močno oddaljila od orientacije obravnavanih pedagogov 133 . Če so se predstavniki
slovenske duhoslovne oz. kulturne pedagogike v 30. letih 20. stoletja naslanjali predvsem
na idejne tokove, ki poudarjajo človekovo duhovnost, moč kulture in človeško etično držo,
se je po drugi svetovni vojni pričela uveljavljati predvsem socialnokritična pedagoška
paradigma. Kljub temu pa smo pokazali, da se je tudi v tem času ohranjala in razvijala
filozofsko-antropološka orientacija, ki izvira iz tradicije duhoslovne oz. kulturne
pedagogike. V tem kontekstu smo izpostavili Gogalovo povojno pedagoško udejstvovanje
ter pedagoško misel njegovega učenca Franca Pedička.
Čeprav je v razvoju slovenske povojne pedagogike razvidno, da so se želele paradigme
omejiti na eno samo, ocenjujemo, da takšne težnje v pedagogiki niso smiselne. Menimo, da
ne obstaja »prava znanost« o vzgoji, ampak obstajajo različne pedagoške paradigme, ki
lahko med seboj konstruktivno sodelujejo, in s tem pripomorejo k razvoju vseh razsežnosti
človekovega bivanja.
Na tem mestu dobijo pomen tudi ideje duhoslovne pedagoške paradigme, ki teži k razvoju
duhovnih, osebnostnih in kulturnih razsežnosti človekovega bivanja. Ocenjujemo, da v
snovanju obravnavanih pedagogov naletimo na številne zanimive poudarke, ki nagovarjajo
sodobno pedagogiko.
V prvi vrsti velja po naši oceni izpostaviti koncept doživljanja, ki ga je še posebej razdelal
Gogala, ko je uvedel razlikovanje med doživljajem in doživetjem. Kot smo pokazali, je za
Gogalo »pojem doživetja najvažnejši za določitev vzgoje« (Gogala, 1939, str. 59) ter
132

Kot smo pokazali, se je v podobnem položaju znašla tudi duhoslovna pedagogika v Nemčiji. S to razliko,
da se v Nemčiji v teoretske spore med pedagoškimi paradigmami ni vključevala politika, kot se je to dogajalo
pri nas.
133

Ne smemo pa spregledati tudi povsem življenjskega dejstva, zakaj se ta orientacija pri nas ni bolj
zakoreninila in uveljavila. Tako Čibej, ki je bil med najboljšimi učenci prof. Ozvalda, kot Klement Jug
(1898-1924), ki je bil leta 1923 že nastavljen kot asistent pri Vebru, sta umrla zelo mlada (Klement star 25
let, Čibej 28 let).
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ugotavlja, »da nas vzgajajo samo močna doživetja« (Gogala, 2005, str. 340). »Doživetje
prepriča in prevzame gojenčevo dušo, ki tako začuti vrednost posredovane kulturne
vrednote, da jo upošteva odslej tudi pri svojih življenjskih odločitvah in da po nji uravna
svoje življenje« (Gogala, 1939, str. 65).
Vendar, če želimo govoriti o aktualnosti koncepta doživetja za sodobno pedagogiko, se
moramo ustaviti predvsem pri učitelju, ki je s tem konceptom tesno povezan. »Duhovna in
etična sporočilnost kulturne ustvarjalnosti se lahko 'pretaka' na učenca samo s kulturnostjo
učitelja, ki edini lahko vzbuja pri mladih ljudeh doživetje kulture, in s tem sproža
oblikovanje njihove lastne kulturnosti« (Medveš, 2015a, str. 20).
Tako Ozvald zapiše: »Osebnost, dodelanost, zgled učitelja in učiteljice 134 – to je tisti
čudotvorni x, od katerega v glavnem zavisi uspeh ali neuspeh šole. Duha si oblikuješ samo
na ta način, da podoživljaš tisto, kar je neposredno doživljal notranje bogati človek«
(Ozvald, 1930 str. 137). Podobno razmišlja tudi Gogala (1937/38, str. 4), ki pa hkrati
ugotavlja, da ni nič »težjega, kot svoje osebno, včasih res intuitivno doživetje komu tako
posredovati, da ga /…/ tudi on doživi in da postane tako doživetje v njem tudi počelo
življenja kot je v meni« (prav tam).
Navedena razmišljanja o učitelju in njegovem poslanstvu so lahko aktualna tudi s stališča
sodobne pedagoške teorije 135 . Brezčasno zvenijo tudi Gogalove besede o pomanjkanju
»iracionalnega elementa« v šoli. Ugotavlja, da »racionalni element že sedaj močno
prevladuje v šoli in učenci so prikrajšani za to, da bi pri pouku tudi kaj doživeli, da bi bili
ob čem osebno čustveno prizadeti« (Gogala, 2005, str. 343). Po Gogali je namreč »cilj
vsega šolskega dela« ta, »da se sploh prebudi in začne učenčevo duhovno in duševno
življenje, da se začne čemu čuditi, da se mu kaj novega odpre in zasveti, da duhovno
izpregleda, da se vzbudi v njegovi duši močno in polno doživljanje, da se mu odpro na
134

Temu doda Gogala (podobno kot Sokrat) še eno nujno duhovno dimenzijo – erotično usmerjenost do
vzgoje kot poslanstva (prim. Gogala 1936/37, str. 114-115). Ta po Gogali omogoči vzpostavitev osebne
avtoritete učitelja in jo lahko razumemo kot konstitutivni element učiteljeve osebnosti.
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Kroflič ugotavlja, da se »ob kroničnem pomanjkanju ekspresivne moči pedagoških delavcev zdi«, da nosi
doživetje »v sebi še vedno moč, na kateri bi lahko ponovno vzpostavili času in prostoru primerno obliko
pedagoške avtoritete in zavedanja pomena poslanstva, ki je povezano s pedagoškimi poklici« (Kroflič, 2005,
str. 11).
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široko novi vidiki, da zagleda nove probleme, vidi nove poti« (prav tam, str. 21).
S stališča sodobne pedagoške teorije je zanimivo tudi personalistično pojmovanje človeka,
ki je značilno za obravnavane pedagoge. Ocenjujemo, da je tudi sodobno pedagogiko
potrebno utemeljevati in usmerjati z vidika ideje o dostojanstvu in spoštovanju sleherne
človeške osebe. Pri tem lahko osebnostni pedagoški nazori slovenskih duhoslovnih oz.
kulturnih pedagogov 136 , ki so jih oblikovali tudi s pomočjo izsledkov filozofske
antropologije, fenomenologije in personalizma, predstavljajo pomemben vir za takšno
utemeljevanje.
Ob koncu se na kratko ustavimo še pri vprašanju, kje pri nas je danes še mogoče najti sledi
duhoslovne pedagogike. Vprašanje lahko razumemo tako v smislu, koliko je duhoslovni
pristop prisoten v sodobni pedagoški misli, kakor tudi na način, v kolikšni meri vlada med
sodobnimi pedagoškimi teoretiki zanimanje za proučevanje slovenske duhoslovne
pedagoške tradicije.
Kar se tiče prisotnosti duhoslovja kot raziskovalnega pristopa, bi na neki najsplošnejši
ravni lahko rekli, da ostaja duhoslovna paradigma prisotna pri tistih, ki se izogibajo
empiričnemu proučevanju pedagoških pojavov. V tem smislu je logika duhoslovnega
pristopa prisotna v vsakem zgodovinskem pedagoškem raziskovanju.
Z vidika problemov, ki jih obravnava (pedagoški eros, avtoriteta, etika skrbi, induktivna
metoda moralne vzgoje, doživetje kot lastno spoznanje vrednote) in snovanja teorije vzgoje
na etičnih konceptih personalistične antropologije, pa se duhoslovni pedagoški paradigmi
pri nas še najbolj približa Robi Kroflič (prim. Medveš, 2010, str. 6).
Zanimanje za slovensko duhoslovno pedagoško tradicijo se je pri nas povečalo sredi
devetdesetih let prejšnjega stoletja in z obdobji večje ali manjše intenzivnosti traja še
danes137. Vendar moramo poudariti, da sta v slovenskem pedagoškem zgodovinopisju kot

136

To problematiko je v prispevku Osebnostna pedagogika prof. dr. Stanka Gogala analiziral Kroflič. V:
Kroflič, R. (2005). Izbrani spisi. Ljubljana: Društvo 2000, str. 5-25.
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Tako je npr. leta 1995 Gogala obravnavan v diplomskem delu Kontakt Stanka Gogale in sodobno
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predstavnika duhoslovne oz. kulturne pedagogike izpostavljena predvsem Gogala in
Ozvald, ne pa tudi Čibej. Čeprav smo predstavili le majhen del Čibejevega opusa,
ocenjujemo, da je nadaljnja analiza njegovih pedagoških idej smiselna, saj nam omogoča
celovitejše razumevanje slovenske duhoslovne pedagoške tradicije.
Že uvodoma smo zapisali, da je ena izmed nalog pedagoške znanosti raziskati domačo
pedagoško zgodovino. Verjamemo, da se nam lahko tudi ob soočanju z našo duhoslovno
pedagoško tradicijo razkrijejo vidiki vzgoje, iz katerih je mogoče še danes črpati moč za
uspešno udejstvovanje na področju pedagoške teorije in prakse.

pojmovanje pedagoške komunikacije (Hrovat, 1995), leta 1998 pa je objavljen prispevek T. Šulek o
Ozvaldovem delu Srednješolska vzgoja. Od leta 2000, ko je izšla v tematski številki Sodobne pedagogike
(2000, št. 5) serija prispevkov o Gogali, je Gogala konstantno prisoten v slovenskem pedagoškem diskurzu
(prim. Kroflič 2005; Protner 2000, 2006, 2015; Medveš 2015; Knavs 2005, 2009, 2014, 2015). O Ozvaldu se
je nekoliko več pisalo med leti 2000-2004, ko je v ponatisu izšla njegova Kulturna pedagogika (2000) ter
številka Sodobne pedagogike (2002, št. 4), ki mu je bila v celoti posvečena (prim. Protner 2000, 2002;
Vidmar 2002, 2003, 2004; Perat 2001, Strmčnik 2003).
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