Uvod

Predstavljajte si, da je leto 1887 in da ste petinštiridesetletni belec, pripadnik srednjega razreda, ki z vlakom potuje v srednje veliko ameriško
mesto. Verjetno boste videli rasti nove zgradbe. Nemara največja med
njimi je tovarna, v bližini so lupine delavskih hiš in morda sta v gradnji
tudi nova cerkev in šola. Finančno ste preskrbljeni in zavedate se, da
je naraščanje vašega osebnega premoženja, kakor tudi premoženja
vaših sosedov, posredno ali neposredno povezano z izdelki novih
tovarn in s trgovino, ki jo ustvarjajo. Prebivalstvo v mestu narašča,
trgovin in storitev je čedalje več in čedalje bolj raznolike so, novi izumi
spreminjajo vaše življenje.
Recimo, da veste, da bo nova tovarna, ki jo med potjo zagledate,
izdelovala opremo za novi električni razsvetljevalni sistem. Vaš dom
trenutno razsvetljuje plin, gornje prostore tudi še nekaj starejših svetilk
na kerozin. Znano vam je, da je pred desetletjem sir Joseph Wilson Swan
izumil žarnico, tako da je segreval ogljikova vlakna v stekleni bučki z
delno izčrpanim zrakom. Naslednje leto je Thomas Alva Edison prišel
na enako idejo, toda za razliko od Angleža je Edison izdelal načrte za
električne vode in opremo, ki so potrebni za vzpostavitev praktičnega
sistema razsvetljave. Lahko si predstavljate, kako bo nova električna
razsvetljava nadomestila nevarnejši, bolj umazan in manj učinkovit
sistem, ki ga zdaj uporabljate.
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V vseh teh spremembah, v teh zgradbah in izumih, v rastočem mestu
in spreminjajočih se vzorcih človeškega življenja ponosno prepoznate
napredek. Ker ste napreden moderni moški, ste se navzeli idej, ki so jih
približno zadnjega pol stoletja zagovarjali drugi beli možje iz srednjega
razreda. V nasprotju s svojimi predniki in ljudmi, ki ne živijo v modernih
zahodnih družbah, samozavestno verjamete, da se je svet iz staljene
gmote snovi razvil v sedanjo obliko, ki je zmožna podpirati življenje;
da se je življenje sámo razvilo iz najpreprostejših mikroorganizmov v
krono življenja na planetu – vas same – in da so se civilizacije podobno
razvijale od primitivnih začetkov do domiselne rafiniranosti vaše lastne
kulture. Zavedate se, da ta družbena evolucija od primitivnih začetkov
k modernim družbam seveda ni bila povsod enaka; mnoge družbe
so ostale v razvojno »primitivnem« stanju in življenje tam še odseva
»otroštvo človeštva«. Ta, zdaj pogosta fraza povzema pojmovanje, da
je razum »primitivnih« ljudi inferioren vašemu modernemu razumu,
tako kakor je otroški razum inferioren razumu odraslih.
Kot napreden moderen moški ste brez dvoma prebrali slavni in vplivni
esej Herberta Spencerja izpred tridesetih let z naslovom »Progress: Its
Law and Cause«. Spencer vas je prepričal, tako kakor tudi mnoge druge,
da »napredek ni naključen, ni nekaj, kar bi človek nadzoroval, ampak
je koristna nujnost«.1 Vpeljal je pogled, da se ta temeljna zakonitost
»kaže v napredku celotne civilizacije, kakor tudi v napredku vsakega
posameznega naroda; in napredek je vse hitrejši«.2 Tovarna, nove hiše
in vlak, na katerem se peljete, vse to pritrjuje njegovim prepričljivim
argumentom.
Ko vas vlak pelje naprej, s hitrostjo in udobjem, ki si ju noben popotnik
prej v zgodovini ne bi mogel zamisliti, se zavedate, da fizične in družbene spremembe, ki jih opažate, odsevajo vrenje novih idej oziroma so
njihova posledica. Te nove ideje, ki so tako številne in nove, povzročajo
razdiralne spremembe v obsegu, kakršnega še ni bilo. Pri onih, ki čutijo,

1 Herbert Spencer, »The development hypothesis«, v: Essays: Scientific, Political,
Speculative, prvi zvezek zbranih del The Works of Herbert Spencer, str. 60.
2 Prav tam, str. 19.
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da so ogroženi temelji njihovega starega intelektualnega sveta, to vzbuja
tesnobo, toda napredne glave, med katerimi ste tudi vi, so navdušene.
Recimo, da ste šolo, ki se gradi, pogledali s posebnim, profesionalnim zanimanjem, saj so vas nedavno imenovali na visok položaj v tem
novonastalem šolskem okraju. Med novimi idejami, katerih vrenja se
zavedate, so na pomembnem mestu tiste o izobraževanju. Povsem
jasne predstave imate o tem, kako naj bi se nove državne šole lotile
izobraževanja vseh otrok v družbi za Novi svet. Novi svet, ki se okoli vas
oblikuje, je svet, v katerem bodo ti otroci živeli, in jasno se zavedate,
da bo povsem drugačen od tistega, v katerem ste odrasli sami. Na vaše
pedagoške ideje je vplival tudi strah in spoštovanje vzbujajoči g. Spencer,
Anglež, rojen leta 1820, ki je veliko pisal o izobraževanju in tudi o vseh
drugih temah, na katere bi moderni človek utegnil pomisliti. Spencer
je imel v letu 1882 izredno uspešno turnejo predavanj po Ameriki in vi
ste prisostvovali, denimo, dvema njegovima navdušujočima govoroma.
Njegove ideje o izobraževanju izhajajo iz enakih osnovnih načel, na
katerih temeljijo njegova progresivna stališča o življenju, civilizaciji in
potencialu posameznika.
Zdaj pa se postavite v lastno kožo – kar je morda težje – in si oglejte
našega moža na vlaku od zunaj. Sodeloval je pri ustvarjanju šol, kakršne
imamo še danes. On in stotine njemu podobnih so oblikovali nove šole
pod vplivom množice vplivnih pedagoških idej. V poznem 19. stoletju
se je vzpostavil moderni sistem vsesplošnega šolanja. Moja tema so
ideje o izobraževanju, ki so nove državne šole oblikovale v model, s
katerim vse od tedaj živimo, še prav posebej pa predstave o otroškem
razumu in o načinu, kako se ta uči in razvija; te so določile kurikul in
organizacijo šol.
V petdesetih letih 19. stoletja je Herbert Spencer napisal štiri eseje o
izobraževanju. Objavljeni so bili ločeno v revijah, toda od vsega začetka
jih je nameraval izdati v enotni knjižni izdaji. Ta je izšla v New Yorku
pod naslovom Education: Intelectual, Moral, and Physical3 leta 1860 in

3 Herbert Spencer, Education: Intelectual, Moral, and Physical, v: The Works of Herbert
Spencer, zv. 16.
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leto kasneje v Londonu. Do konca šestdesetih let 19. stoletja je knjiga
izšla v petnajstih izdajah pri sedmih različnih založnikih. V sedemdesetih letih 19. stoletja jo je samo D. Appleton v New Yorku ponatisnil
devetkrat in v osemdesetih je izšlo petnajst izdaj; vse razen dveh v
Združenih državah.4 V devetdesetih letih 19. stoletja je, se zdi, prišlo
do upada priljubljenosti, saj je v desetletju izšlo le trinajst ponatisov,
vključno z izdajami sedmih ameriških založnikov. Appleton je prodal
na stotisoče izvodov.
Pozno 19. stoletje je bilo obdobje, ki je odločilno vplivalo na pedagoško
misel. Hitra rast prebivalstva, industrijski razvoj in začetek vsesplošnega
šolanja so se dogajali v času, v katerem je odmevala osupljiva teorija
evolucije. Herbert Spencer je stal na presečišču. Izhajal je iz vrste novih
idej in izoblikoval množico pedagoških načel, ki so postala temeljna v
razmišljanju tistih, ki so bili odgovorni za naše šole, in so takšna tudi
ostala, četudi je njihovim zagovornikom sam zgodovinski vir izginil
izpred oči.
Lawrence Cremin, ki se ukvarja z zgodovino izobraževanja, je devetdeseta leta 19. stoletja opisal kot revolucionarna za ameriški izobraževalni sistem. Navaja vplivne knjige, ki so se pojavile v tem desetletju,
med njimi Principles of Psychology Williama Jamesa iz leta 1890 in Talks
to Teachers on Psychology istega avtorja iz leta 1899, Talks on Pedagogics iz
leta 1894 Francisa W. Parkerja, Animal Intelligence Edwarda L. Thorndika
iz leta 1898 ter School and Society Johna Deweyja iz leta 1899. Cremin je
nekoliko razširil ta časovni okvir in vključil tudi delo G. Stanleyja Halla
v dveh knjigah iz leta 1904: Adolescence. Its Psychology and Its Relations to
Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion and Education. Tem
»revolucionarjem« je skupno, da je na vse močno vplivalo Spencerjevo delo: »Če ima revolucija začetek, je ta nedvomno v delu Herberta
Spencerja.«5 Za generacijo po Spencerjevi smrti je bilo nesporno trditi,
4 Ohlapnost zakonov o avtorskih pravicah, še posebej pri tujih publikacijah,
dodatno pojasnjuje to množičnost.
5 Lawrence A. Cremin, The Transformation of the School. Progressivism in American
Education, 1876–1957, Knopf, New York 1961, str. 91.
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da je njegova zbirka esejev o izobraževanju »bolj kakor katerikoli posamični učbenik postavila temelje vsem tako imenovanim ‘modernim’
idejam v izobraževanju«.6
»Do petdesetih let 20. stoletja,« še ugotavlja Cremin, »so temeljna
načela progresivizma postala splošno sprejeta modrost ameriškega
izobraževanja.«7 In danes mnogi zatrjujejo, da neučinkovitost naših
šol izhaja prav iz vpliva teh progresivističnih idej. Toda tiste, ki so naklonjeni progresivizmu, znajo take izjave razdražiti, kajti po njihovem
mnenju tako v šolah kakor v načinih poučevanja prevladujejo stari
dolgočasni pristopi, ki se jih že več kot stoletje trudijo spremeniti.
Po njihovem mnenju je neučinkovitost naših šol ravno posledica teh
tradicionalističnih idej. Menijo namreč, da se progresivizem nikoli ni
zares uveljavil. V šestdesetih letih 20. stoletja je Paul Goodman trdil,
kakor mnogi pred njim in za njim, da v poskusih, da bi v šole uvedli
progresivistične ideje, te postanejo »povsem sprevržene«,8 njihova
radikalna narava najprej razvodeni in nato potone v postani rutini
tradicionalne učilnice.
V pričujoči knjigi bom med drugim pokazal, da sta obe trditvi – da
so progresivistične ideje dobile osrednjo vlogo v pedagoški misli in da
nikoli niso bile vpeljane v pomembnem obsegu – v veliki meri resnični.
Katere ideje sestavljajo progresivizem? Osrednje prepričanje progresivizma – njegovo najbolj temeljno načelo – pravi, da se je za učinkovito
izobraževanje otrok nujno posvetiti otroški naravi, še posebej razvojnim
stopnjam pri otrocih in načinom, kako se otroci učijo, ter pedagoško
prakso prilagoditi spoznanjem, ki jih lahko o tem pridobimo. Dejstvo, da
se glede tega danes strinjajo skorajda vsi pedagogi, podpira Creminovo
opažanje, kako zelo splošno sprejeta so načela progresivizma znotraj
ameriškega in, širše, zahodnega izobraževanja. Toda pokazal bom, da
je ravno to prepričanje zmotno.
6 Hugh Samuel in Roger Elliot, Herbert Spencer, Books for Libraries Press, New York
1917, str. 176.
7 Lawrence A. Cremin, Public Education, Basic Books, New York 1976, str. 19.
8 Paul Goodman, Compulsory Mis-Education, Horizon Press, New York 1964, str. 43.
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