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Predgovor 
 

Ta knjiga ponuja neko diagnozo, in ta se glasi: v današnjem času so 
zaradi razvoja naših družb pod vprašaj postavljeni sami pogoji možnosti 
vzgoje* kot takšne. Cela vrsta danosti, ki so se nekoč zdele samoumevne 
in ki so služile kot osnova za delovanje šolske institucije, je danes 
omajanih ali celo izginja. Vendar ob tem ne smemo jadikovati, češ da 
je nekih pogojev, ki so vladali v preteklosti, zdaj konec, saj si vrnitve 
v preteklost ni mogoče zamišljati niti si takšne vrnitve nihče ne želi. 
Namesto tega je treba razjasniti, kako na vzgojo vplivajo nekatere 
pomembne preobrazbe sodobne družbe, in jasno izpostaviti, kakšen 
izziv te preobrazbe predstavljajo. Le tako bo mogoče resnično razumeti 
težave, s katerimi se spopada sodobna vzgoja, in določiti obseg naloge, 
ki je pred nami, namreč da vzgojo postavimo na nove temelje.

V tej knjigi analizo razvijamo na štirih frontah, ki se glasijo: razmerje 
med šolo in družino; smisel znanja, ki ga posreduje šola; avtoriteta, ki 
jo šola potrebuje; mesto šole v družbi.

 * Fr. éducation dosledno prevajamo kot vzgoja; na nekaterih mestih bi bil primernejši 
prevod izobraževanje, drugod edukacija ali pa vzgoja in izobraževanje, vendar bi se z 
različnimi prevodi istega termina izgubila pojmovna razlikovanja, ki jih vzpostavlja 
izvirnik. (Vse z asteriskom označene opombe so prevajalske.)
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1. Razmerje med družino in šolo. Nekoč je veljalo, da si družina in šola 
prizadevata za isti cilj oziroma da si le delita različne vidike iste naloge. 
Vendar se je ta na videz »naravna« naveza pretrgala. V razvoju, s kakršnim 
se soočamo v zadnjem času, družina svojo nekdanjo socializacijsko 
vlogo čedalje bolj prelaga na šolo, medtem ko se šoli in njenim insti-
tucionalnim pravilom zoperstavlja v imenu svojih lastnih čustvenih 
vrednot. Ob tej strukturni ločitvi med cilji družine in cilji šole je šolska 
institucija obenem preobremenjena in destabilizirana, saj je z družino 
izgubila enega svojih najbolj nepogrešljivih podpornih stebrov.

2. Smisel znanja. V vzgojnem okviru se je vselej zdelo, da se lahko vzgoja 
opira vsaj na eno neomajno načelo, namreč na idejo, da ima znanje, ki 
ga posreduje šola, samo po sebi notranjo vrednost; zato je veljalo za 
samoumevno, da si otroci to znanje na vsak način morajo pridobiti; 
edini problem je bil, kako jim dostop do znanja olajšati. V nasprotju s 
tem moramo danes priznati, da notranja vrednost znanja ni več nekaj 
očitnega. Ta očitnost je bila v resnici produkt določene zgodovinske 
družbene konfiguracije, katere temelji so v sodobnem času sprhneli. 
V tem procesu sta omika in vednost izgubili mesto, ki sta ga v družbi 
tradicionalno zavzemali, namreč ko sta bili še del neke določene 
družbene ideje o človeku in del kolektivnih idealov. Namesto tega sta 
omika in vednost dobili novo družbeno funkcijo, vendar pa v tej svoji 
novi funkciji za nove člane družbe nista več tako privlačni kot kdaj 
prej. Če so problematični sami razlogi za učenje, potem ni več dovolj, 
če skuša šola znanje zgolj »posredovati«.

3. Funkcija avtoritete. Od svojih začetkov se je pedagogika vselej pred-
stavljala kot sovražnica avtoritarne prisile. In lahko rečemo, da je 
pedagogika zmagala. V tem pogledu lahko obdobje zadnjih tridesetih 
let razumemo kot zaključek neke poti. Vendar se hkrati kaže, da je 
vprašanje avtoritete daleč bolj zapleteno, kakor so morda dajali vtis 
kritiki, ki so obsojali različne zlorabe avtoritete. Ti kritiki so namreč 
pomešali dva pojma: avtoritarizem v šoli, ki ga resnično nihče ne pogreša, 
in avtoriteto same šole, ki pa je nepogrešljiva. Medtem ko je čas, ko so 
bili otroci v šoli podrejeni prisili brez utemeljitev, na vso srečo minil, 
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pa je za dejavnost vzgoje nujno, da se opira na šolo kot institucijo, ki 
jo v njenem poslanstvu priznava vsa skupnost.

4. Vez med družbo in šolo. Med značilnimi potezami modernih družb je 
tudi njihova izrecna potreba po vzgoji otrok. Za delovanje modernih 
družb je nujno, da so njihovi akterji zadostno formirani, za njihovo 
formiranje pa skrbi specializiran aparat, ki s časom le še pridobiva na 
pomenu. A težava je, da je s svojo ločitvijo od družbenega življenja šola 
kot priprava otroka na življenje izpred oči izgubila prav življenje sámo. 
Ta funkcija šole se je zameglila, zlasti ker je v sodobnih družbah zaradi 
ekonomskih sprememb in drugačnega načina življenja v mestih delo 
postalo nevidno in abstraktno. Kaj sploh je tisto, na kar šola pravza-
prav pripravlja otroke? Nejasno je postalo, kakšno zvezo ima sploh 
šola s kolektivno dejavnostjo družbe. Od tod velika negotovost pri 
vprašanju, kaj naj bi otroci v šoli sploh počeli. Ali če se vprašamo širše, 
kako otroci, ki v sodobnih družbah odraščajo znotraj svojega lastnega 
zaprtega sveta, v resnici izkušajo svoje vsakdanje življenje? Tudi če se 
sodobna družba na zunaj ponaša s svojo skrbjo za otroka, utegne biti 
to le krinka za osiromašenje otrokovega vsakdanjega življenja, takšno 
osiromašenje pa je kaj malo ugodno za vzgojno dinamiko.

Ali vse to pomeni, da vzgoja v sodobni družbi postaja kratko malo ne-
mogoča? Ne, vendar pomeni, da je treba pogoje vzgoje v celoti na novo 
iznajti. Na vsaki od zgoraj naštetih front je treba s kolektivno refleksijo 
in voljo ponovno izgraditi osnove za vzgojno delovanje. Toda projekta 
te vrste in tolikšne širine ni mogoče uresničiti zgolj s še eno zbirko 
vzgojnih reform. Prehitrih odgovorov in slabo postavljenih vprašanj 
je bilo na vzgojnem področju že preveč. Zdaj je nujen razmislek. In kot 
prvi korak si moramo ustvariti kolikor mogoče natančno predstavo 
o problemih, s katerimi se soočamo, saj nam ravno refleksije najbolj 
manjka. V pričujoči knjigi želimo le prispevati k tej refleksiji.

Vsi prispevki v tej knjigi so nastali v okviru skupnega seminarja, ki je 
potekal na Visoki šoli za družboslovne znanosti v letih od 2002 do 2006. 
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Marie-Claude Blais je prispevala del o družini in dodatek o poučevanju 
znanosti, Marcel Gauchet dela o smislu znanja in o avtoriteti, Domi-
nique Ottavi del o razmerju med vzgojo in družbo. Dodatek o zgodovini 
kritike avtoritete je bil napisan v troje. Enako kot v delu z naslovom 
Zagovor politične filozofije vzgoje si tudi v tej knjigi nismo prizadevali za 
uniformiranost jezikovnega izraza, saj bi bilo to nesmiselno, a hkrati 
družno prevzemamo odgovornost za vsebino knjige.
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Prvi del
�
Družina�proti��
vzgoji?

Vzgoja je nepredstavljiva, če ne upoštevamo prvega kraja, kjer je otrok 
sploh spočet, ki otroka prvi sprejme in kjer ga prvotno vzgajajo: namreč 
družine. Družino so dolgo dojemali kot vir in temelj vsake urejene 
skupnosti, saj naj bi bila družina »naravna družba«, za katero je speci-
fično, da je tako biološki kot socialni pojav. Vse do sredine 19. stoletja 
so si mnogi misleci družino predstavljali kot edino vzgojno instanco 
sploh. V tem smislu je denimo neki Littréjev učenec leta 1876 zapisal, 
da je vzgoja do štirinajstega leta starosti naloga družine, ker je namreč 
prav družina osnovna podlaga in vir družbene vezi.1 Toda to gledanje 
se je spremenilo v trenutku, ko politične ureditve družbe ni bilo več 
mogoče dojemati zgolj kot povečanega odseva družine, to je družbene 
enote, v kateri so vsi člani podrejeni nekemu glavarju, ki jih ščiti, ki 
prepoveduje in ki dovoljuje. V okviru institucij občega prava, ki delujejo 
na podlagi pogodbenega razmerja med svobodnimi in enakimi posame-
zniki, je bila družinska celica omajana in nihče več ni dvomil, da mora 
svojo vlogo pri vzgoji mladine igrati tudi javna oblast. Najprej je bila 
državi podeljena zgolj pomožna vzgojna funkcija, saj naj bi skupnost 

 1 Charles Robin, »Des rapports de l'Éducation avec l'Instruction«, v: La Philosophie posi-
tive, Littré in Wybouroff (ur.), zv. XVII, julij–december, Germer Baillère, Pariz 1876, str. 1–98.



12

� O � P O G O J I H � V Z G O J E

poskrbela za otroke le takrat, kadar starši sami ne izpolnjujejo svojih 
vzgojnih nalog. Vendar je bila naloga države tudi, da je s pomočjo šole 
zagotavljala udejanjanje kolektivnega projekta, ki se je glasil: svoboda 
posameznika, kohezivnost in preživetje skupnosti. Vsakemu novemu 
članu skupnosti je morala skupnost torej zagotoviti pogoje njegove 
lastne emancipacije, medtem ko je za vse svoje člane in za prihodnje 
generacije gradila lepšo prihodnost.

Od tega trenutka dalje se je začelo postavljati vprašanje, ali sta 
instituciji družine in šole komplementarni ali pa si nasprotujeta. Ali 
je nemara naloga družine vzgoja, naloga šole pa poučevanje? Četudi 
je takšna razdelitev prikladno preprosta, se izkaže za nevzdržno, takoj 
ko dejavnost vzgoje in izobraževanja malo razčlenimo. Vzgoja v obeh 
pomenih izraza – torej kot formiranje subjekta in kot socializacija – je 
neločljiva od prenosa znanj. A velja tudi obratno: poučevanje je del 
vsake vzgoje. Ko si subjekt pridobiva kulturo svoje skupine, si hkrati 
pridobiva sredstva za uveljavljanje svoje svobode. Torej se zdi bolj 
logično trditi, da družina in šola družno sodelujeta v prid enega in 
istega projekta. Kajti domača ali »zasebna« vzgoja za moderne družine 
ne predstavlja več tistega sredstva, ki bi jim samo po sebi že zagotavljalo 
nadaljevanje njihovega rodu. Ker bo moderni otrok v svoji odraslosti 
opravljal različne poklice in živel v svetu onkraj družine, mu je treba 
z vzgojo priskrbeti ključe tega sveta in ga pripraviti za gibanje v njem. 
In prav to je razlog za obstoj šolske institucije, ki se sama želi nahajati 
onkraj zasebnih interesov in partikularne pripadnosti: kajti šola, ki 
hoče biti laična, nacionalna in odprta za vse, ima za svoj cilj univerzal-
nost. V tem pogledu bi se utegnilo zdeti, da je mogoče željo staršev, 
da bi otroku posredovali sredstva za njegovo bodočo emancipacijo, 
in interes skupnosti dokaj enostavno spraviti. Instituciji družine in 
šole naj bi očitno lepo sodelovali in se usklajevali: družina je temeljni 
steber vzgoje, ki jo nasledi in dopolni šola. Vendar nas sodobni razvoj 
družine sili, da se vprašamo o tej navidezni harmoniji med družino in 
šolo, ki je seveda zgolj relativna in je bila šele trudoma zgrajena v toku 
naše zgodovine (zlasti z razreševanjem kočljivega vprašanja, ki se glasi, 
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ali otrok »pripada« družini ali družbi). Če torej želimo razumeti nove 
probleme, ki se postavljajo šoli, je nujno analizirati sodobne preobrazbe 
družine in raziskati nove družinske ureditve, v katerih današnje otroke 
vzgajajo. Ta analiza nas bo – nemara po negativni poti – hkrati pripeljala 
do nekaterih hipotez o pogojih možnosti vzgoje.

Od sporazumnosti do razdora

1. Danes je splošno sprejeto, da se je v zadnjih tridesetih letih insti-
tucija družine korenito spremenila. Strokovnjaki se morda razhajajo 
v interpretaciji tega fenomena, vendar so si edini, ko priznavajo, da 
gre za pravcat prelom. V splošnem na posledice te preobrazbe gledajo 
optimistično. V sodobnosti naj bi se dogajala rekonstrukcija družine, 
ki je sama le zaključek neke daljše dinamike individualne emancipacije 
in izenačevanja med ljudmi. Zato je videti, da poleg težav, ki jih prinaša, 
takšna rekonstrukcija družine nasploh obljublja le večjo srečo za ljudi. 
Mednarodne raziskave denimo kažejo, da je pri mladih danes najbolj 
cenjena vrednota prav družina. V družbi vse večjo veljavo dobiva ideal 
otroškega razcveta v okviru nerepresivne družine.

2. Vendar na drugi strani šolska vzgoja postaja čedalje bolj problema-
tična. Med učenci se zaskrbljujoče širi zavračanje šole, ki se izkazuje v 
pojavih, kakor so izostajanje, »šolska fobija« ali stigmatizacija dobrih 
učencev. Poleg tega skoraj četrtina vseh učencev v osnovni šoli ne 
pridobi niti osnovnih znanj. Znano je, da učitelji v šoli porabijo veliko 
časa, da učence pripravijo do upoštevanja pravil kolektivnega življenja 
in tako šele vzpostavijo pogoje, ki so nujno potrebni za učenje. Danes 
je šola zadolžena za nekatere bistvene naloge »primarne« socializacije, 
ki so tradicionalno pripadale družini: otroku privzgojiti samonadzor, 
ponotranjenje norm in kodov, priznavanje drugega. Res to ni nov pojav. 
Že v obdobju drugega cesarstva, ko je bilo obiskovanje licejev namenjeno 
le ozki eliti iz vrst buržoazije, so šolski inšpektorji v svojih poročilih 
pogosto tožili, da je prvotna vzgoja, ki so je otroci deležni v družini, 


