
 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Socialna pedagogika 

 

 

 

 

 

 

 

Socialna pedagogika in umetnost na križišču tradicije in sodobnosti 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

Mentor: red. prof. dr. Bojan Dekleva Kandidatka: Irena Božič 

  

 

 

 

 

 

Ljubljana, september, 2012

  



 

 

Vse, kar je rečeno, je rekel nekdo.  

(Humberto Maturana in Francisco Varela, 1998) 

 

Resničnost in spoznavanje sta krožno povezana in nas vedno vodita k določenemu človeku ali 

ljudem v določen prostor in čas, v poseben svet. Kdor lahko na primer gleda na določene 

probleme hkrati skozi prizmo znanosti, religije in umetnosti, lahko zagleda večjo 

kompleksnost, ki mu je ne omogoča posamezna perspektiva.  

(Miran Možina in Urban Kordeš, 1998) 

 

Mi, znanstveniki, bi ravnali dobro, če bi zadrževali svojo vnemo po obvladovanju tega sveta s 

kontrolo, saj ga tako nepopolno razumemo. Dejstvu, da svet nepopolno razumemo, ne bi smeli 

dovoliti, da hrani naš strah in s tem povečuje potrebo po obvladovanju s kontrolo. Bolje bi 

bilo, če bi naše raziskave navdihoval starejši, a danes manj spoštovani motiv: radovednost o 

svetu, katerega del smo. Nagrada za tako delo ni moč, temveč lepota. Čudno je dejstvo, da je 

vsak velik znanstveni napredek eleganten.  

(Gregory Bateson, v Možina in Kordeš, 1998) 

 

Naša prepričanja zagovarjamo skozi družbeni proces konverzacije, v kateri poskušamo druge 

prepričati v to, kar sami verjamemo. Razumeti naravo človeškega spozna(va)nja pomeni 

razumeti spozna(va)nje kot opravičevanje, zagovarjanje našega prepričanja, ne pa vse 

točnejšo reprezentacijo Resničnosti.  

(Richard Rorty, po Šugman Bohinc, v Možina in Kordeš, 1998) 

 

 

»... Med drugim boš odkril, da nisi prvi, ki ga je kdaj pod soncem človeško obnašanje zmedlo 

in prestrašilo in se mu celo priskutilo. Še zdaleč nisi sam na tem seznamu, to spoznanje te bo 

vzburilo in spodbudilo. Veliko, veliko ljudi je trpelo prav take nravne in duševne muke, 

kakršne zdaj preživljaš ti. Hvala bogu, nekateri so zapustili sledove teh težav. Učil se boš ob 

njih – če to želiš. Kot se bo nekoč kdo drug učil od tebe, če boš imel kaj ponuditi. To je 

čudovita vzajemna ureditev. Pa to ni izobraževanje. To je zgodovina. To je poezija.« Zastal je 

in krepko potegnil iz kozarca. Potem je spet povzel. Fant, kako je bil zagret. Vesel sem bil, da 

ga nisem skušal ustaviti ali kaj jaz vem. »S tem ne mislim reči,« je rekel, »da lahko samo 

šolani in učeni ljudje ponudijo temu svetu kaj dragocenega. Daleč od tega. Trdim pa, da bodo 

izobraženi in šolani ljudje, če so že genialni in ustvarjalni – kar se, žal, redko dogaja – pustili 

za seboj neprimerno dragocenejši spomin kot ljudje, ki so samo genialni in ustvarjalni. 

Nagnjeni so k jasnejšemu izražanju in običajno svojim mislim strastno sledijo do konca. In – 

kar je še najbolj pomembno – v devetih primerih od desetih bodo skromnejši in ponižnejši od 

nešolanih mislecev. A mi ti sploh slediš?« 

»Da, gospod.« 

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 



 

 

 

Zahvala 

 

 

Hvala, moja družina in prijatelji, za prostor in čas, kjer bogatimo vsak svojo in našo skupno 

»vsebino in formo«; za vse čarovnice in čarovnike, ki čarajo besede v pojme za obstajanje, 

življenje, srečo, ljubezen, potrpežljivost, moč, varnost, bližino, tišino, dejanja, čakanja, pomoč 

in še in še. 

 

Hvala babica, da si hodila in se vozila z mano v park in milijonkrat vprašala: Kako ti gre? 

 

Hvala vsem, ki ste se pustili cukati za rokav, odgovarjali na elektronsko pošto, sedeli z mano 

in se iskreno in iskrivo zanimivo zanimali za moja številna vprašanja in dvome v kopico 

obstoječih odgovorov in tistim, s katerimi smo iskali skupna vprašanja in odgovore, v katere 

smo verjeli ali/in dvomili naprej, tudi vam: 

- Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana, 

- Društvo za sodobne umetnosti Aggressive Theatre, 

- Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina, 

- Mladinski svet Ajdovščina. 

 

Hvala torej ustvarjalcem in umetnikom, ki ste govorili, mislili in čutili z mano.  

V veliko veselje in pomoč ste mi bili v procesu zbiranja informacij in izkušenj, ko ste hitro, 

prijazno, aktivno in zavzeto pristali v sodelovanje z mano v mojem projektu diplomskega dela 

in v veliko pomoč ste mi bili tudi pri kasnejšem premišljevanju in zapisovanju idej, čeprav 

sem nazadnje spremenila celotno sestavo in podobo končnega izdelka in v pričujočem delu 

žal niste postali njegov formalni vsebinski del kot primeri dobrih teorij in praks. 

 

 

Hvala anonimnim, ki poskušate odgovarjati na vprašanja in spraševati na odgovore in svoje 

sledi posodite za uporabo.  

 

Hvala vsem, ki z imeni in nazivi odgovarjate za svoja vprašanja in odgovore. 

 

 

Hvala Sonji za pomoč v angleščini. 

 

 

Hvala Špeli, moji prvi mentorici, za potrditev, da je moja diplomska tema zanimiva in vredna 

raziskave in za prve spodbude in ideje, kako in kam se lahko razgledujem.  

Hvala Bojanu, ki je sprejel mentorstvo, ko je postal čas prekratek in sva s Špelo morali 

prekiniti sodelovanje, za hitro in učinkovito pomoč pri strukturiranju in popravljanju mojega 
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Povzetek 

Socialna pedagogika in umetnost na križišču tradicije in sodobnosti 

 
V svojem diplomskem delu sem se preizkusila v raziskovanju na področju teorij socialne 

pedagogike in umetnosti, saj sem želela najti nekaj povezav med tema dvema družbenima 

pojavoma, ki vsak na svoj način bivata v svetu kot socialni pedagogi, socialne pedagoginje, 

umetniki, umetnice in njihovo delo ter odgovarjata na vsakokratno aktualno družbeno stanje v 

njem. Diploma je teoretično delo in črpa izkustva, izkušnje, ideje, opise, razlage, občutke, 

čustva, mnenja, stališča, vrednote, verovanja in približke aktivnostim nekaterih drugih 

avtorjev in avtoric, ki so raziskovali oziroma še vedno raziskujejo in dopolnjujejo občo 

vednost v polju sociologije, psihologije, antropologije, pedagogike, socialne pedagogike, 

novejših vej družbenih znanosti in njihovih vmesnih povezav ter jih dopolni z nekaterimi 

teorijami o ustvarjalnosti (kreativnosti), umetnosti, ustvarjalcih, ustvarjalkah, umetnikih, 

umetnicah in o sodobnih umetniških (predvsem likovnih) praksah.  

Svojo misel zastavim kot enega od možnih opisov socialne pedagogike z izborom že 

obstoječih opisov in definicij, ki jo določajo kot mlado družbeno vedo, ki se aktivno vpenja v 

svet še posebej na področju vključevanja ranljivih in marginaliziranih posameznikov in 

skupin v širšo družbeno okolje in črpa svoje temeljne teorije iz svetov drugih znanosti in 

družbenih teorij. Posebno pozornost, podobno kot socialna pedagogika, namenim sociološkim 

razlagam trenutnega stanja, v katerem se je znašel naš svet (ta mi v diplomskem delu pomeni 

družbeni svet, aktualno evropsko oziroma zahodno družbo, kamor v skladu s splošnim 

konsenzom prištevamo tudi Slovenijo oziroma skupnost prebivalcev, ki živijo na njenem 

ozemlju) v začetku tretjega tisočletja. Zanima me, kaj pomeni poklic socialnega pedagoga, kaj 

je to, kar ena od definicij opiše z razlago – »poklicno življenje z drugimi«. V nadaljevanju 

poskusim definirati pojem – umetnost. Zberem nekatere njene tradicionalne in še vedno 

uporabne in uporabljane razlage še vedno aktualnih avtorjev. Ugotavljam, zakaj umetnost kot 

oblika človekove ustvarjalnosti velja za posebno človekovo dejavnost, kaj pomeni, da je 

nekdo umetnik in kaj (naj) v svetu in družbi umetnik počne, zakaj je praviloma (vsaj v 

zahodnem svetu) v družbeni misli deležen posebnega statusa in kakšno je razmerje med 

»velikim umetnikom« in »običajnim človekom – ustvarjalcem«. V poglavju o socialni 

pedagogiki opisujem temeljna pravila, ki določajo lastnosti komunikacije in intervencij, s 

katerimi socialni pedagog/socialna pedagoginja posega v družbeno stvarnost, v poglavju o 

umetnosti se osredotočim na umetnikovo/umetničino in umetniško komunikacijo s svetom, ki 

tudi pomeni spremembe posameznikovega in družbenega sveta. Nato se usmerim k 

spremenjenim vsebini, formi in družbeni poziciji umetnosti, ki smo jim priča nekako v 

zadnjih sto letih in k nekaterim razlagam o sodobnih umetniških (likovnih) praksah, ki se kot 

zanimiv pojav prekinjanja z umetnostno tradicijo s prestopom v neposredno družbeno akcijo 

pojavijo v odgovor na družbeni položaj zahodnega sveta. V njih najdem podobnosti s 

socialnopedagoškim praktičnim udejstvovanjem v »spreminjanju« družbenega sveta, torej 

nekaterih družbenih dejstev. Za konec kot dodatek razmišljanju izpostavim še nekatera 

vprašanja, ki so se mi tudi zastavljala v procesu iskanja, zbiranja, shranjevanja, procesiranja, 

rekombiniranja in ustvarjanja »novih« – starih povezav med umetnostjo in socialno 

pedagogiko, pa jim prej v diplomskem delu nisem namenila večje pozornosti in podrobnejših 

razlag in ponudim nekaj najdenih odgovorov. 

 

Ključne besede: socialna pedagogika, umetnost, ustvarjalnost, kreativnost, komunikacija, 

intervencija, skupnost, tradicija, postmoderna 



 

 

Abstract 

Social Pedagogy and Arts at the Crossroad of Tradition and Today 

 

In my degree thesis I tried researching theories in the fields of social pedagogy and art, as my 

purpose was to find a few connections between these two social phenomena, which exist in 

the world, each in its own way, in the form of the work of social pedagogues and artists, and 

respond to concurrent social state of affairs in the world. My degree thesis is a theoretical 

work which takes source in the experience, experiences, ideas, descriptions, explanations, 

sensations and feelings, stands, values and beliefs, as well as in approximations of activities of 

some other authors who researched or still do so, to upgrade the knowledge in the fields of 

sociology, psychology, anthropology, pedagogy, social pedagogy, and of more recent 

branches of social sciences and their correlations. The thesis then completes the findings with 

some theories on creativity, art, authors, artists, and on contemporary art practices (mostly in 

the field of fine arts). 

I conceive my thought as a possible description of social pedagogy by selecting existing 

descriptions and definitions which denote it as a young social science taking active part in the 

world, especially in involving vulnerable and marginal individuals and groups in a wider 

social context, and finding source for its basic theories in other sciences and social theories. 

Like social pedagogy, I pay special attention to sociological explanations of the current state 

of affairs which our world finds itself in at the turn of the third millennium. In my degree 

thesis the current state of affairs refers to the social context, the current European or western 

society, to which Slovenia or the community of people living on its territory are generally 

believed to belong. I am interested in what the profession of a social pedagogue means and 

what is meant by »professional life with others«, as it is described by one of the definitions. 

Further on, I try to define the notion of art. I collect some of the traditional and most 

commonly used explanations of still current authors. I find out why art, as a form of human 

creativity, is considered a special human activity, what it means to be an artist, what an artist 

is (supposedly) doing in the world and in the society, and why, in the social thought, at least 

in the western world, an artist is attributed a special status. I am also interested in researching 

the relation between »a great master of arts« and »a common author«. In the chapter on social 

pedagogy I describe the basic rules which define the characteristics of communication and 

interventions with which a social pedagogue intervenes into social reality. Furthermore, in the 

chapter on art I focus on the artist's communication with the world, which also involves 

change in the society and in individuals. Then, I deal with modified themes, forms and social 

status of art, which we have witnessed in the past century, and with some explanations of 

current art practices which occur in the interesting form of abandoning artistic traditions by 

taking up direct social action as a response to the social state of the western world. In them I 

find similarities with socio-pedagogic practices which go towards »changing« the social order 

of the world, towards changing of some social facts. At the end, as an addition to my 

reflection, I expose a few questions which came to my mind in the process of searching, 

gathering, saving, processing, combining, recombining and creating old-new relations 

between art and social pedagogy. As I did not deal with those in detail previously, it is here 

that give a few answers. 

 

Key words: social pedagogy, art, creativity, communication, intervention, community, 

tradition, post-modernism  
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Uvod 
 

»To je svet. Temu se pač reče svet,« bi rekel jasno in glasno nek literarni junak s precejšnjo 

pedagoško zavzetostjo in pokazal z natančnostjo, ki jo premore le najboljši pouk, s prstom na 

zeljnato glavo. Tako bi meni nič tebi nič odpiral oči svojemu pajdašu, ki bi navidez izkazoval 

nekaj manj znanja in vednosti oziroma nekoliko slabšo kompetenco prevzemanja vednosti 

drugih in znanja ponavljanja in prenavljanja nje v svojih mislih in besedah, da bi ta še sam s 

prstom pokazal na zeljnato glavo in podvomil: »To?« Prvi bi bil z razlago zadovoljen, drugi 

verjetno ne. Zato bi prvi počakal, kaj neki si bo drugi zamislil, da je svet, drugi pa bi si 

zamišljal po vrsti vse, kar bi si mogel zamisliti in naštel vse, kar bi mu čas in prostor 

dovoljevala, razen te zeljnate glave in tako nekako bi kot zelje ustvarjala svoj skupni zeljnati 

svet in zeljnati svet bi s tema zeljnatima glavama spet pridobil svoj neskončno zeljnati smisel.  

Nekoč, pred nekaj leti torej, ko sem opravljala svojo študijsko prakso in spoznavala, kaj neki 

študiram, kaj pomeni socialnopedagoški uporabnik in kaj bi lahko bila socialnopedagoška 

intervencija, mi je takrat še majhen, a nadebudni talent v zbiranju cvekov in v zamišljanju, 

optimizaciji in realizaciji vsakršne najbolj neumne neumnosti, za katero si lahko zamislite, da 

bi ga v šoli vedno znova skoraj stala izključitve iz njegove druge osnovne šole in doma 

postregla še z ekspresivnejšim izrazom popolne nemoči njegovih staršev, je pa v vsakem 

primeru čisto zagotovo prislužila vsaj nekaj dodatnih tematskih ur v svetovalni službi, torej 

svetovalno delavko z novimi idejami in njega z enako zvrhano mero sovraštva do njih in nje, 

pripovedoval o operi. Všeč mu je bila Prokofjeva opera Zaljubljen v tri oranže, ki si jo je 

njegova šola izbrala za učno vsebino in so jo šli z učiteljico pogledat in poslušat v Cankarjev 

dom, kar mi je sam od sebe povedal takoj, ko sva se tistega dne po pouku srečala. Zdela se mu 

je vrhunsko smešna in na dolgo in široko mi je spet obnavljal dogajanje z odra od začetka do 

konca. Sama sem to opero doživela par mesecev pred njim, a v moji glavi se je ohranjal le 

jasen spomin na te noro velike barvne krogle, v katere so bile v začetku predstave posajene tri 

glavne igralke – pomaranče. Od vsega operno »hudega« torej samo ti trije absurdni kostumi. 

Takrat sem spoznala, da sva skupaj dober tim. Prvič mi ga ni bilo treba spraševati, kaj najbolj 

norega se je spet zgodilo v šoli. In takšno čast si je tisto leto zaslužil samo ta šolski dogodek.  

Verjetno so se razlogi za moj izbor diplomske teme kopičili v meni že vsaj tako dolgo, kot 

preziram dolgčas, kar je – pač res dolgo. Ne morem reči, da sem bila od vedno navdušena nad 

socialno pedagogiko in umetnostjo. To bi bila debela laž. Lahko pa si verjamem, če rečem, da 

je marsikdo od vedno z lahkoto v meni vzbudil zanimanje za marsikaj, nad čemer je bil sam 

dovolj navdušen. In ob tem moram hitro priznati, da sem imela (glede tega) kot otrok srečo. 

Srečo, ki se je (na)kopičila. Z vsakim dnem, ko sem »moje« ljudi lahko opazovala, kako se 

premikajo in obtičijo, kako mislijo, čutijo, govorijo in molčijo, kako plešejo in pojejo, se 

smejejo, šalijo, jokajo, kričijo, kako se kregajo, jezijo, norijo in pomirijo, kako odhajajo v 

službo in grejo v trgovino, kako sadijo rože in krompir in pulijo in pipajo plevel, sopihajo na 

hrib in se zgubljajo v gozdu, kako pridejo domov in pijejo kavo in berejo časopis in pomivajo 

posodo in pečejo torte, kako delajo stoje na glavi in prevale v travi, pač – kako nekako kot 

živijo. Z vsako prisotnostjo in odsotnostjo. Z vsakim pogovorom in tišino, ki smo jih imeli. Z 

vsako pravljico, zgodbo, pripovedjo, ki sem jo komaj čakala, preden so jo spet kdaj vsak po 

svoje dramatizirali tata, mama, dedi in vzgojiteljice v vrtcu in sem jo prej in potem ponavljala 

za njimi. Z vsako kaseto, ki je bila enako nujna kot popoldanska radijska poročila. Z vsako 

risanko pred večernimi televizijskimi poročili, po kateri je bilo lažje zaspati. Z vsakim 

veselim toboganom in živžavom, zaradi katerega je bilo zjutraj lažje vstati. Z vsako pesmico, 

za katero sem bila ponosna, da jo znam pravilno zapeti, čeprav nisem vedela, kaj neki pojem 

in se mi še danes enako zapoje, ko se mi kaj poje in mogoče (pogojno) ugotovim, o čem poje. 
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Z vsako knjigo, ki bi ji želela povedati, da mi je dobra in se zanjo bojim, kdo je njen avtor in 

bi ga raje uganila kot delila z resnično resničnostjo resnic. Z vsakim filmom, ki ga pogledam 

do konca, ne da bi se zavedala, kdo v njem igra in kdo ga je režiral »in vse to« in se mi odvija 

v glavi in spreminja moje vsakdanje doživljanje sebe in ne-sebe, dokler se enkrat ne poučim o 

tem, kdo ga je prvič naredil in zaigral in poiščem naslednjega. Z vsako gledališko predstavo, 

ki jo vendar v bistvu še vonjam dovolj od blizu, da moram o njej potem kaj premišljevati. Z 

vsakim glasbenim doživetjem, ki me prepriča, da bi bilo precej neumno in v resnici 

dolgočasno živeti z zamašenimi ušesi vedno in povsod. Z vsakim gibom, ki zapleše. Z vsakim 

izdelkom mojih rok, ki je prvič pač res čuden in drugič pač res lep in moj. In z vsakim tistim 

pogledom v podobe, risbe, slike, grafike, fotografije, kipe, instalacije, performanse, sobe, 

stavbe, parke, vrtove, na ulice in v ogledala in tako dalje (itd.) vse ustvarjene reči, ki si 

oddahne na vsebini in obliki sveta, ki mi je, lep in grd, (lahko bi se tudi skrajno barvito 

prepirali o tem, kako in to pa že ne –) dobro ali slabo podarjen. 

Študij socialne pedagogike me je pripeljal do nekakšne meje, kjer sem se po (ne)prestanih 

izpitih, ocenah, pripravah in poročilih, evalvacijah, »feedback«-ih in refleksijah ustavila, da bi 

si malo odpočila od izbrane poti, se razgledala naokrog in se odločila, kam si želim naprej. In 

sem res malo ali veliko obstala in na dolgo ali kratko premišljevala, ker in kot so me (na)učili 

in sem se spet spomnila, (na) kaj sem med leti študija skoraj pozabila... Preprosto nisem 

mogla več prenesti ideje, ki mi je že ves čas vztrajno nadležno prigovarjala, da; umetnost 

vendar lahko tudi (ne)kaj (pomembnega, ali vsaj nezanemarljivega, ali vsaj uporabnega ali 

neuporabnega) ponudi socialni pedagogiki, socialnim pedagogom in socialnim pedagoginjam, 

predvsem pa (kmalu morda »mojim«) socialnopedagoškim uporabnikom, saj vendar meni kar 

naprej (ne)kaj (zanimivega) ponuja. In potem sem sklenila, da sem se dovolj razgledala in se 

spočila in da moram preko te neke meje (od)iti malo naprej do novega razgleda. Z idejo, da so 

vse meje sveta malo zabrisane, ne glede na to, kdo jih želi videti, ali imeti, ali narediti, ali 

uničiti. Tako sem jih lažje prestopila. In potem sem poskušala ugotoviti, kam lahko smisel 

takšne ideje vodi. Začela sem zbirati ljudi in njihove razlage in razlage o njih in z neko 

nepričakovano gotovostjo stopati naprej v negotovo brezmejnost sveta, kjer še obstajata –

socialna pedagogika in umetnost. 

 

 

Opombi: 

 

Definicije in opisi socialne pedagogike in posledično tudi moje interpretacije se nanašajo na 

socialno pedagogiko, kot jo poznamo trenutno v Sloveniji in ne veljajo za vse možne pojme 

socialne pedagogike v svetu in času, ki poimenujejo zelo različne socialnopedagoške politike, 

ureditve, organizacije, ustanove in prakse.  

V nadaljevanju v diplomskem delu zgolj iz praktičnih razlogov dosledno uporabljam moško 

obliko samostalnika – socialni pedagog, ustvarjalec, umetnik –  in ob tem vedno mislim tudi 

socialne pedagoginje, ustvarjalke in umetnice. 
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Socialna pedagogika: 

prizadevanje za skupnosti avtonomnih, samouresničenih posameznikov? 
 

Tisti novec za pet centov je Jim zmerom nosil na vrvici okrog vratu, govoril je, da je to čar, ki 

mu ga je vrag dal s svojimi rokami in mu rekel, da s tem lahko ozdravi kogar si bodi in 

prikliče čarovnice, kadar le hoče, če le nekaj reče temu čaru; nikoli pa ni povedal, kaj bi bilo 

treba reči.  

(Mark Twain, Prigode Huckleberryja Finna) 

 

Začnimo vprašanja najprej z drugo besedo v pojmu socialna pedagogika. Kaj je pedagogika? 

Pedagogiko se s tradicionalnim opisom hitro razloži kot – znanost o vzgoji. Torej znanost, ki 

govori o človeku kot bitju, ki ga moramo vzgojiti, da bo postalo odgovoren, samostojen in 

razmišljujoč, kritičen in samokritičen človek. V sodobnem pedagoškem jeziku bi se to glasilo 

kot znanost o zakonitostih usposabljanja posameznika za samostojno, aktivno in uspešno 

vključevanje v življenje, ki bo zadovoljevalo njegove eksistenčne, materialne in duhovne 

potrebe. Ali še malo drugače – znanost, ki se ukvarja s preučevanjem dejavnikov, ki človeku 

omogočajo osebni razvoj, osebnostno rast in vseživljenjsko učenje. Vzgoja pomeni celovito 

dejavnost ljudi, ustvarjalen proces med ljudmi, zavestno dejavnost oblikovanja posameznika 

kot individuuma in družbenega subjekta. Človek je torej v pedagogiki pojmovan kot bitje, ki 

ga moramo vzgojiti, da bi lahko živel kot zrelo bitje. Rodi se kot skupek zmožnosti, ki jih je 

postopoma možno razviti do zrelo razvite človekove osebnosti, same od sebe pa se te 

zmožnosti nikoli ne bi mogle razviti v enaki meri kot v primeru vplivanja pedagoga (torej 

učitelja in/ali vzgojitelja) nanj. Pedagog poskuša človeka voditi na vseh področjih (biološki, 

socialni, psihični in duhovni ravni) tako, da bi ga obvaroval pred slabim in v njem razvijal 

pozitivne naravnanosti, v skladu z njegovimi cilji in zmožnostmi (Ciglar, 1995, str. 14). Kaj je 

slabo in kaj pozitivno pa seveda ni (ne more več biti) zapovedano v eni in večni resnici, 

temveč, kakor bomo videli v nadaljevanju, kot skupek subjektivnih resnic in interpretacij 

deluje predvsem – relativno in vedno znova v skupnosti išče definicijo o svoji teoriji in praksi.  

Pedagogika je veda, ki se je podobno kot sociologija in psihologija v svojem razvoju na neki 

točki odcepila od filozofije, ki je bila prvotna univerzalna znanost in se podala na samostojno 

pot, intenzivno usmerjena na problematiko vzgoje in izobraževanja. Pediček v Pedagogiki 

danes (1992) opozarja, da je pri tem osamosvajanju naletela na velike težave, saj je začela 

izgubljati svoj predmet – človeka in s tem samo sebe. Ni ji uspelo, da bi se dokončno 

osamosvojila, pravzaprav je samo zamenjala gospodarja; na mesto filozofije je stopila 

politika. To pomeni, da se na položaj njenega gospodarja vedno na novo postavlja aktualna 

politična ideologija, ki želi pedagogiki določiti cilj uniformiranja posameznika v skladu s 

svojim videnjem družbe in dobrega državljana, ki jo podpira. Govoriti o nevtralni vzgoji je 

kadarkoli v zgodovini družbe problematično. »Nevtralna«, »napredna«, »najnaprednejša« 

vzgoja je v zgodovini pokazala vedno samo en obraz – obraz vladajoče opcije. Država ima 

dolžnost, da skrbi za vzgojo, saj je vzgoja ena od oblik služenja državljanom, do katere imajo 

vsi pravico. Vendar mora spoštovati pri tem tudi vse druge pravice državljanov, med katerimi 

gre najverjetneje najbolj izpostaviti pravico do njihove lestvice vrednot in pravico, da ne 

pripadajo nobeni družbi na način, da bi bili ponižani le na njen politični glas, ki ga od njih želi 

izsiliti zdaj ta, zdaj druga oblast. »Vzgoja je neposredno usmerjena na dobro posameznika, 

posredno pa na skupno dobro.« (Ciglar, 1995, str. 71) Vsaka vzgoja je nujno vezana na smotre 

in sredstva za doseganje smotrov ter delne cilje, ki vodijo k smotrom. Smoter je temeljna 

pedagoška kategorija, ki določa vsebine, metode in organizacijo vzgoje in izobraževanja. 
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Konkretno to pomeni vse tisto, kar želimo z vzgojo doseči, za kar se danes pogosto uporablja 

termine: zrel človek, popoln človek, svobodni individuum, celostno razvito človeško bitje, itd.  

Po Musku (1982, str. 225) zrela osebnost pomeni zdravo, harmonično, navzven in navznoter 

integrirano osebnost, ki je »končni smoter človekovega družbenega in osebnega razvoja«. 

Smotri določajo tudi pot, ki vodi do izbranih ciljev. Ta pot je vzgoja. Cilji najhitreje 

razodenejo vlogo pedagogike. Zelo pomembno je, da vzgoja ne pokaže le na cilje, ki jih želi 

doseči, temveč nudi tudi možnosti za njihovo doseganje. Cilje vedno postavi gospodar vzgoje 

in če je to politični oblastnik, se bo trudil, da bodo takšni, ki bi vzgoji omogočili vzgojiti ljudi, 

ki jih potrebuje za svoj obstoj in delovanje. Družba temelji na svoji filozofiji in vzgoja 

družbenih posameznikov je določena v družbeni filozofiji. Ciglar (1995, str. 30) opozarja na 

aktualne probleme: »Ideologija, ki vso resničnost vidi le v ekonomskem napredku, ne more 

dati drugega cilja kot neomajno uživanje dobrin.« Trdi, da bi morala vzgoja zajeti človekovo 

bistvo, ki je trajno in univerzalno »eno« v ljudeh, ne glede na posameznikovo raso, spol, 

starost, etnično pripadnost, narodnost, veroizpoved in družbeni položaj ter našteje: ljubezen, 

pravičnost, prijateljstvo, poštenost, sožitje, srečo, vrednote (prav tam, str. 29-30). Toliko na 

hitro o pedagoški – vzgoji. 

Kaj pa naj povemo o pridevniku socialna? Sposodimo si malo Hauserja (1980, str. 85-87) in 

poglejmo pojav družbe s pomočjo njegove razlage: Napačno je misliti, da stopajo človeška 

bitja v življenje najprej kot samostojni osebki in šele potem kot člani neke družbe in da 

privzemajo znamenja družbenega bivanja kot nekakšen popravek ali dopolnilo svoje prvotno 

nedružbene narave. Ni res, da se šele pod pritiskom stiske in trpljenja in zaradi navade in 

izkušenj spremenijo iz samohodcev, ki so ločeni od drugih ljudi in z njimi nimajo stikov, v 

soudeležence neke družbene skupnosti. Resnica je, da se rodijo kot družbena bitja, ki so si 

podobna veliko prej, kot si postanejo različna. Individualni pečat pridobijo skozi medsebojna 

razmerja, povezave in nasprotovanja, ob posnemanju in ločevanju, pri sodelovanju in 

tekmovanju, z oblastjo, podrejanjem, pravicami in dolžnostmi. Individualna zavest je mogoča 

samo v družbi in posameznik je edino njeno gibalo, njen edini dejavni zastopnik, jasni izraz v 

njej delujočih gonil in sil. Posameznik je tisti, ki misli, čuti in deluje, spoznava resnico in 

ustvarja umetnine, čeprav vse to počne kot del in organ neke skupnosti. Socialne norme so 

družbeni standardi zaznavanja in mišljenja, »skupinski dosežek, ki vsakemu posamezniku 

nudi okvir za lastno presojanje sveta« (Sherif, v Černigoj, 2007, str. 61), torej so nujne za 

posameznikovo orientacijo v svetu. Tudi odtujenost človeka od družbe ne pomeni, da človek 

živi nedotaknjen od družbe. Ta pojem je smiseln samo v povezavi s pojmom družbenega 

bivanja. Človek se namreč počuti samoten in zapuščen šele tedaj, ko se zave svojega položaja 

v odnosu z družbo, torej, da je na nek način izpadel iz odnosa z družbo (Hauser, 1980). 

Seveda pa je vsak posameznik na svoj specifičen način povezan in ločen od drugih ljudi, vsak 

bi svoj odnos z družbo razložil drugače in namen socialne pedagogike nikakor ni, da bi ljudi 

opremila z enakimi definicijami za družbo in bivanje v njej. Ampak začnimo raje z besedami 

ljudi, ki začenjajo opisovati socialno pedagogiko tudi s trdilnimi povedmi: »Ne poznamo 

pedagogike, ki ne bi bila socialna, saj je socialna integracija v skrajnem pomenu splošni cilj 

vsake pedagogike,« opomni Uzelac (1998, str. 27). Socialna integracija pomeni vključevanje 

posameznika ali družbene skupine v širši družbeni kontekst, na različne načine in na različna 

področja družbenega dogajanja in delovanja. Socialna pedagogika v nasprotju z drugimi 

pedagogikami postavi ta cilj v žarišče vzgojnega delovanja tako, da zanjo socialna integracija 

ni samo nek splošni cilj, ampak sistemski, glavni cilj vseh posameznih (pedagoških) ciljev. 

Identiteta socialne pedagogike je artikulirana okoli pojma marginalne družbene skupine in 

posameznikov s težavami v socialni integraciji. Vendar velja, da se socialni pedagog nikoli ne 

postavlja v vlogo nekoga, ki mora druge ljudi spreminjati, temveč v vlogo nekoga, ki 

omogoča transakcijo, prenašanje pravic, vrednot in dejavnosti na druge ljudi (prav tam).  
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Socialna pedagogika poudarja pomen socialne vzgoje in izobraževanja kot ključnega področja 

socialne pedagogike v današnji družbi tveganja. Znanje je produkt izobraževanja, je človeški 

kapital, ki kupuje prestiž in moč ter izboljšuje ekonomski položaj, vendar samo po sebi ni več 

dovolj. V družbi tveganja vse dodatne človekove veščine dobijo življenjsko pomembnost 

(Beck, 1992, str. 76). Posameznik v družbi tveganja potrebuje socialni kapital, da se lahko 

vključuje v socialno igro in v socialnem svetu obstaja. Zato je ena temeljnih nalog socialne 

pedagogike razvijati sposobnosti, ki bodo socialno izključenim pomagale preživeti, še ne 

izključenim pomagale obstati in jim dale nove možnosti, mladim pa pomagale že od začetka 

njihovega družbenega življenja (Uzelac, 1998, str. 26). 

 

Kako razložiti človekovo bivanje v družbi 

 

Stara Phoebe ni rekla ničesar. Če se ne more spomniti ničesar, kar bi lahko rekla, ne reče niti 

ene preklete besede. 

»No ja, to zdaj mi je všeč,« sem rekel. »Mislim, prav to zdaj. Da sedim tukaj s tabo in kar tako 

nakladam in se zafrkavam...« 

»To v resnici ni nič.« 

»To v resnici je zelo nekaj! Prav gotovo, da je! Zakaj, hudiča, ne bi bilo? Ljudem se nobena 

stvar v resnici ne zdi nekaj. Prekleto sit sem že tega.«  

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Človekovo življenje so odnosi, bi razložila kakšna radikalna družbena definicija. Meadova 

teorija simboličnega interakcionizma bi zatrdila, da je socialno delovanje temeljna realnost 

človeka. Začnimo pri posamezniku, ki v prvi vrsti ustvarja odnos tudi do samega sebe. Človek 

vstopa v razmerja do samega sebe od svojega začetka bivanja naprej; najprej prek prvotnega 

objekta, nato prek pomembnih drugih, nazadnje še preko vrstnikov, skupin in širšega 

družbenega okolja. Razmerja do sebe kreira na podlagi občutkov, predstav, vrednotenj, ocen 

do samega sebe ter svojih tipičnih socialnih naravnanosti in ravnanj. Njegov psihični 

konstrukt se poimenuje na različne načine: sebstvo, identiteta, samopodoba, socialni jaz, itd., 

ki se »skladajo v predpostavki, da gre za množico odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do 

samega sebe« (Nastran Ule, 1994, v Kobal Grum, 2000). Samopodobo izenačimo s pojmom 

sebstva in identitete – ti pojmi so v znanstvenih delih pogosto uporabljani kot sopomenke, 

vendar pa to ne velja vedno – in jo definiramo kot celoto lastnosti, potez, občutij, podob, 

predstav, stališč, mnenj, sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, ki (prav tam, str. 25): 

- jih posameznik v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah pripisuje samemu 

sebi, 

- tvorijo referenčni okvir (Musek, 1985, v prav tam), s katerim posameznik uravnava in 

usmerja svoje ravnanje, 

- so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter z 

vrednostnim sistemom ožjega in širšega družbenega okolja, 

- so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov – nekakšne membrane 

med nezavednim in zavestnim, ki iz nezavednega v zavestno območje prepušča le tiste 

vsebine, ki so sprejemljive za posameznikov jaz. 
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Vendar so si teorije osebnostni enotne v mnenju, da brez sodelovanja z drugimi tudi 

posameznikove samopodobe (identitete), torej sploh (zavesti) človeka ni. Preko interakcije s 

pomembnimi drugimi se človek uči usklajevati svoje potrebe s potrebami drugih, prilagajati 

svoje mišljenje in delovanje drugim, itd. in na ta način oblikuje svojo samopodobo. V procesu 

nenehnega sodelovanja med ljudmi, s katerim je prežeto vse mišljenje in vedenje slehernega 

posameznika pa nastaja tudi (dokaj) enotna skupnost, družba. Vsak posameznik namreč deluje 

po določenih pričakovanjih, kako misli in deluje v družbi drug posameznik. Dejanja in geste 

posameznika so v stalni izmenjavi z dejanji (gestami) drugih posameznikov in so naravnana 

tako, da je v njih že všteto morebitno in pričakovano reagiranje drugega posameznika, v 

dejanjih tega drugega posameznika pa se zrcalijo anticipirana (predvidena) dejanja prvega 

posameznika (Musek, 1985, v Kobal Grum, 2000, str. 175). 

Makarovič (2003, str. 82-83) v globalni teoriji osebnosti o človeku govori kot o odprtem 

sistemu, v katerega uvršča pravzaprav vsa živa bitja, človeka, človeško družbo, skupnost 

ljudi. Za odprte sisteme velja, da predstavljajo celoto, zgrajeno po določenem vzorcu ali 

načelu, zato lahko s celote sklepamo na njen posamezni del, člen. Živa bitja so odprti sistemi 

in ne morejo delovati brez nenehnega součinkovanja s svojim okoljem. Odprti sistemi lahko 

obstajajo samo, dokler uspešno opravljajo štiri temeljne funkcije: 

- notranjo; vzdrževanje sistema samega, 

- zunanjo; vzdrževanje odnosov med sistemom in okoljem, 

- receptivno; sprejemanje vplivov okolja, 

- reaktivno; učinkovanje sistema na okolje. 

Osredotočimo se na odprti sistem »človek« v odprtem sistemu »skupnost ali družba« in 

poglejmo, preko katerih doseženih človekovih funkcij (dosežkov) naj bi se oblikoval (Carter 

in McGoldrick, 1999): 

- razvoj občutka varnosti v kontekstu znanega in neznanega – drugačnega, 

- sposobnost uravnavanja s čustvi in samouravnavanja čustev, 

- sposobnost sprejemanja samega sebe in drugačnosti drugih kot ohranjanje svojih 

stališč, vrednot, prepričanj nasproti drugim, 

- sposobnost upoštevanja drugih in prihodnih generacij pri ravnanju z okoljem in 

temeljnimi človekovimi pravicami. 

Na ta način človek razvije zrelo soodvisno sebstvo, ki je tudi cilj pedagoških prizadevanj 

(Bowen, 1978, v prav tam). Zrelo soodvisno sebstvo pomeni dobro diferencirano sebstvo – 

ravnotežje emocionalnega in razumskega funkcioniranja, sposobnost emocionalne intimnosti 

brez izgube avtonomije. Večja diferenciacija omogoča večjo izbiro mehanizmov za delovanje. 

Pogost cilj intervencij socialnega pedagoga je spodbujanje k razvoju sposobnosti izbiranja 

številnih mehanizmov za delovanje. Povezano sebstvo pomeni kritično dimenzijo zdravega 

psihičnega razvoja. Med veščinami človeške soodvisnosti, ki vodijo k zrelosti, Carter in 

McGoldrick (1999) naštejeta: 

- participacija in kooperativnost (doma, v službi, pri igri, itd.), 

- izražanje širokega spektra čustev in sprejemanje čustev drugih, 

- izražanje različnih mnenj brez napadanja in obrambe, 

- odprtost, radovednost, tolerantnost in spoštljivost do drugih in drugačnih, 

- vzgajanje drugih, skrb zanje in njihovo mentorstvo, 

- sprejemanje pomoči in mentorstva. 
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Socialna pedagogika se opira na številne teorije osebnosti in hkrati ne priznava nikakršnega 

poenostavljanja pojava človeka s teorijami. Ostaja odprta za nova spoznanja in predvsem 

spodbuja svoja raziskovanja na podlagi praktičnih izkušenj. Pa vendar si socialni pedagogi s 

poznavanjem različnih teorij (o) osebnosti lahko pomagajo, da bi fenomen človeka v svojem 

raziskovanju zapopadli čim bolj na široko in globoko, da bi torej poskusili najti čim več resnic 

o tem, kaj je človek, kako misli, čustvuje in deluje. Poglejmo si Hollandovo teorijo osebnosti 

in poklicev/kariere (1970), ki nam bo prikazala človeka kot skupek možnosti, ki jih ima kot 

človek v družbi, ki posameznika (zaenkrat še) ključno identificira tudi z njegovim delom, 

poklicem. Možno je, da posameznik kaže veliko lastnosti, ki ga uvrstijo v enega od šestih 

Hollandovih tipov osebnosti, vendar je bolj verjetno, da se posameznik s svojimi lastnostmi 

najde v večih od njih. To naj bi pomenilo, da se pri večini zrelih in razvitih oseb v odraslem 

življenju uravnoteženo pojavi vseh šest funkcij osebnosti. Poglejmo. Holland kot tipične 

načine delovanja posameznika v družbi v njegovem aktivnem (poklicnem) odraslem življenju, 

ko je najbolj povezan s širšo družbo in s svojim delom najbolj prispeva v skupnost, našteje:  

1.) Realistična osebnost: neodvisni, stabilni, praktični, varčni ljudje, ki se ukvarjajo s 

praktičnimi problemi, taktilnimi, fizikalnimi, mehanskimi, športnimi nalogami, veliko 

njihovih poklicev se opravlja zunaj in ne vsebujejo veliko administrativnega dela in tesnega 

sodelovanja z drugimi ljudmi, njihove dejavnosti so pogosto povezane z rastlinami, živalmi in 

materiali, praktičnim orodjem ter stroji, delovne naloge opravljajo z »zdravo pametjo« in s 

pomočjo že uveljavljenih rešitev in pripomočkov, strojev ter orodja, ki je na razpolago.  

2.) Raziskovalna osebnost: radovedni in raziskovalni ljudje, ki kar naprej nekaj preiskujejo in 

analizirajo, misleci, intelektualci, znanstveniki, pogosto zaposleni tudi v tehničnih poklicih in 

medicini ter ostalih poklicih, ki zahtevajo veliko razmišljanja, abstraktnega, metodičnega in 

logičnega mišljenja, iskanja dejstev, preiskovanja idej, miselnih rešitev, izvajanja poskusov in 

raziskav, reševanja problemov in psihičnega stresa.  

3.) Umetniška osebnost: ustvarjalni, kreativni, originalni, intuitivni, spontani, občutljivi, a 

neodvisni ljudje, nekomformistični, odprtega duha, ekspresivni, navadno kaotični. Umetniški 

poklici pogosto pomenijo nestrukturirano delo brez jasnih pravil, ki zahteva navdih, 

domišljijo, delo s čustvi, veliko samoizražanja, operiranje z idejami, koncepti, oblikami, 

modeli in vzorci. 

4.) Socialna osebnost: prijazni, obzirni, velikodušni ljudje odprtega srca, ki se radi družijo, 

hitro in radi komunicirajo in sodelujejo z drugimi, imajo radi skupinsko delo, so empatični, 

dajejo podporo, nudijo pomoč drugim in skrbijo za druge, zato tudi v svojih poklicih 

večinoma delajo z drugimi ljudmi, opravljajo zanje različne storitve, jih negujejo, zdravijo, 

učijo, itd. Veliko jim pomeni družbena in družabna povezanost, medosebni odnosi in delo za 

izboljšanje stanja v družbi. 

5.) Podjetna osebnost: ambiciozni, samozavestni, ekstravertirani, pustolovski, energični, 

navdušeni, optimistični ljudje, ki radi delujejo v nenehnem boju s konkurenco in delajo v 

projektih, pogosto izbirajo poklice v gospodarstvu in drugje na položajih, kjer je potrebno 

veliko razpravljati, sprejemati veliko odločitev, vplivati na druge ljudi in tvegati, pogosto so 

voditelji, vodje, saj so dobri v prepričevanju drugih in dajo veliko na družbeni status. 

6.) Konvencionalna osebnost: vestni, natančni, točni, temeljiti, zanesljivi, urejeni, logični, 

učinkoviti, tradicionalno usmerjeni ljudje, konzervativni in v skladu s pravili, radi imajo 

strukturirano okolje, so dobro organizirani in hitro in radi stvari in dogodke organizirajo, 

usmerjeni so k detajlom, zato konvencionalni poklici pogosto vključujejo bolj delo s podatki 

kot z idejami, ki se ga opravlja po točno določenih postopkih, pravilih in zahtevajo rutino.  
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Posameznik proti družbi, družba proti posamezniku (In kje je tu svoboda?) 

 

Pri Bogu prisežem, ko bi bil jaz pianist ali igralec ali kaj jaz vem in bi vsa tista tesla mislila, 

da sem fantastičen, bi podivjal. Niti ploskati mi ne bi smeli. Ljudje vedno ploskajo napačnim 

stvarem. Ko bi bil jaz pianist, bi se zaprl v prekleto omaro in tam igral. 

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Svoboda je paradoks, pravi Bučar (2003). Je neuresničljiv ideal, h kateremu vsi težimo in je 

eden od temeljnih vzgonov in motivov človekovega delovanja. Svoboden posameznik ne 

obstaja, je čista abstrakcija, ki človeka upodablja kot Boga, povsem neomejenega, človeku pa 

neomejenost ni dosegljiva, saj je Bog en sam, neodvisen od vsega, človek pa mora živeti na 

Zemlji v nekem določenem (mu) času skupaj z drugimi, da preživi. Človek ne zmore živeti v 

popolni osami, kjer bi bil svoboden. Njegova svoboda je omejena s svobodo drugih, ki jim 

družba z zakoni in tradicijo ohranja pravico do določene svobode. Človek si od vedno 

prizadeva za čim večjo svobodo in je v tem pregrešen in bo za vedno tak ostal, že od 

pradavnine je namreč spoznanje o nezmožnosti dosege stanja popolne svobode vir njegove 

razklanosti: »omejenost ga priklepa na zemljo, svoboda ga vleče v nebo« (prav tam, str. 171). 

Nagon svobode ga žene, da ustvarja, da bi se osvobodil od narave in si jo podredil. S tem 

bojem je dosegel civilizacijo, oblikoval družbo. Vsaka družba je prisila k delovanju po 

pravilih, ki se jim mora njen član podrejati. Vsa zgodovina človeške družbe pomeni nujnost 

človeka, da v njej živi in njegovo neustavljivo željo, da se znebi njenega pritiska ali ji celo 

zagospoduje (zato vojne in številne spremembe družbene organizacije). Družbene skupnosti 

nastajajo kot entitete glede na sredstva, ki jih imajo na voljo za preživetje in bolj ali manj 

intenzivno povezujejo v medsebojno odvisnost večje ali manjše število članov. S človekovim 

napredkom v gospodovanju nad naravo se večajo možnosti za zadovoljevanje njegovih 

eksistenčnih potreb in prav tako število soodvisnih članov v skupnosti, v kateri živi in deluje. 

Soodvisnost je danes dosegla svetovno razsežnost v globalni skupnosti, kar ustvarja enotno 

svetovno družbo, vendar je intenziteta povezanosti članov v njej vse bolj šibka (prav tam).  

V začetku človekove zgodovine je bil človek tako odvisen od svoje plemenske skupnosti, da 

se je z njo istovetil kot z delom samega sebe in sploh ni imel svoje osebnosti, saj se sam tudi o 

ničemer ni mogel odločati. Osebo se je še v grškem (prospon) in latinskem (persona) 

antičnem času razumelo kot gledališko masko; kot vlogo, ki jo je posameznik opravljal za 

skupnost. Samostojnost osebe si je dolgo utirala pot v evropsko zavest. Platon je postavil 

izhodišča za osamosvojitev posameznika od skupnosti; sreča naj bi bila po njegovem mnenju 

v človeku samem in ni odvisna od njegovega okolja (še danes prevladujoče prepričanje 

verjame nasprotno), človeku pa naj bi bila dosegljiva le z njegovim lastnim spoznanjem 

dobrega, zato se po njegovem prepričanju splača odreči vsej zunanji slavi in častem ter 

sprejeti tudi trpljenje in odrekanje. Nadalje je individualizem kot fenomen pojmovanja 

svobodne osebnosti v zahodni kulturni kanon utrdilo krščanstvo. V pismih apostola Pavla 

dobi posameznik mesto vrednote, njegova vera in spreobrnitev ne moreta biti odločitev 

kolektiva, njegovo etično stališče določa njegov lastni odnos do Boga in ne rimski imperij. 

Sveti Avguštin pa kot poznavalec neoplatonizma uvede novo doktrino človekove notranjosti, 

v kateri prebiva njegova zavest (o sebi) in (svobodna) volja in tudi (vsa) resnica (prav tam).  

Poznamo dve nasprotujoči si možnosti odnosa med posameznikom in družbo: holizem – 

človek je pritiklina skupnosti, skupnost ima prednost pred posameznikom ter ga določa in 

individualizem –  središče in izvor vsega je posameznik, ki ima pravico do lastnega odločanja 
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in prednost pred skupnostjo. Večino človeške zgodovine zaznamuje holizem, tudi veliko 

večino sodobnega sveta, razen na Zahodu. »Boj za preživetje skupnosti je imel vedno 

prednost pred posameznikom; zaščita posameznika kot nosilca suverenih pravic, ki ima 

prednost celo pred drugimi javnimi interesi, je možna samo v najbolj razvitih družbah, ki si to 

lahko privoščijo.« (prav tam, str. 175) Pravzaprav sta povsod prisotni obe obliki, ki se ne 

smeta pretirano zaostriti, saj bi vsaka skrajnost lahko povzročila družbeno bolezen; skrajni 

individualizem vodi v anarhizem (tiranijo nereda), skrajni holizem v totalitarizem (nacizem, 

boljševizem) (prav tam). 

Marcuse je v času sredi 20. st. definiral potrebo človeka po osvoboditvi od »družbe, ki 

zagotavlja dobrine«. Svoboda naj bi za človeka po njegovem mnenju pomenila ravnovesje 

med njegovimi željami, domišljijo in sposobnostmi za delovanje. To ravnovesje je možno 

doseči na dva načina; z omejevanjem, zatiranjem želja in/ali domišljije ali z večanjem 

sposobnosti za delovanje. V stanju doseženega ali ohranjenega ravnovesja je osvoboditev 

prazen slogan, za katerega nimamo motivacije (Bauman, 2002). Bistvo sodobnega 

individualizma je zavračanje sleherne heteronomije (posameznik zavrača vezanost na 

navodila od zunaj – zunaj sebe). Sodobni individuum je »avtoinstitucionaliziran«, utemeljuje 

se sam v sebi, sam odloča o svojih vrednotah, moralnih načelih, ki jih sprejema, sam izbira, v 

kaj veruje in kaj mu pomeni resnico. V takšnem svetu ni objektivne resnice, vsak ima svojo, 

nikakršne avtoritete ni, ki bi določala hierarhijo med številnimi resnicami, posameznik pa 

vsako sklicevanje na avtoriteto (od zunaj, posebno pa od zgoraj) dojema kot napad na svojo 

osebnost in kršenje njegovih temeljnih človekovih pravic. Zavrača vsako vez, ki bi ga v 

njegovi svobodi omejevala, torej tudi družino, lokalno skupnost, narod, religijo, ideologijo, 

mitologijo in še kaj. Z osamosvojitvijo od tradicionalizmov se je uprl tudi vsem etičnim in 

socialnim tabujem, ki so pomagali vzdrževati družbeno trdnost in obstoj. Vendar se je znašel 

v protislovju, saj se nikakršna skupnost ne more utemeljevati sama v sebi, potrditev mora najti 

zunaj sebe, tako da zanika samo sebe kot popolnoma avtonomno skupnost in prizna vsaj delno 

heterogenost in enako velja za posameznika. Popolni individualizem je podobno kot absolutna 

svoboda človeka pojmovni nesmisel. Individualizem ostaja relativen in se lahko približa 

dosegljivi stopnji svobode le, ko prizna (skupni) zunanji vir avtoritete. Vsak posameznik pa 

potem glede na svoje spoznavne in etične zmožnosti drugače razsodi, kakšen »rezultat 

svobode« je dosegel (Bučar, 2003). 

Dejansko se nam v današnji družbi kaj hitro lahko zgodi, da zaznavamo prej nasprotno 

tendenco; da ljudje ne čutijo potrebe po spremembah v svojem svetu, po osvobajanju od 

utesnjujočih pravil, da se pravzaprav počutijo (kljub temu) svobodne (kot bi ljudje dejansko 

verjeli, da so v sodobni družbi osvobojeni, čeprav se zdijo njihova življenja kot izpolnjevanje 

pravil). Zdi se, da ljudje zgolj zaradi strahu pred negotovostjo in spremembami sprejemajo 

svoj položaj kot zadovoljujoč, dober, ugoden. Tako stanje pri opazovalcu rado sproži občutke 

sočutja s »prevaranimi«, »zavedenimi«, »ogoljufanimi«, ki so opustili boj za svobodo. Vendar 

pa se kmalu znajdemo v položaju, ko začnemo razumevati, da je za večino ljudi pač veliko 

enostavneje preživeti v pasivnem stanju sprejemanja družbene danosti kakor v aktivnem 

razmišljanju o sebi in o družbi, v nenehnem spraševanju, dvomu, tehtanju možnosti, ki jih 

imamo in bi jih lahko imeli, v iskanju alternativ tako v individualnem kot v družbenem 

življenju. Svoboda namreč pomeni avtonomnost in samouveljavljanje, postavljanje omejitev, 

to pa s sabo prinaša veliko odgovornost, tveganje ter večni boj za svoje ohranjanje. Kakorkoli 

že, ljudi, ki so si v času Marcuseja želeli osvoboditve od družbe – svobodnega odločanja med 

možnimi izbirami, v ravnotežju s svojimi hotenji in ne zgolj pristajanje na običajne poteke 

svojih življenj – je bilo v resnici malo, zato je že tedaj razglasil, da »osvobajanje očitno nima 

množične podlage« (Marcuse, 1989, v Bauman, 2002, str. 23). V času množične kulture, ko se 

uveljavlja »pomeščanjenje spodnjega sloja«, je tak zaključek samo še bolj verjeten.  
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Vrhovno vrednoto »biti« v našem času nadomesti »imeti« in »delovati« nadomesti »biti«. 

Človek je pristal na to, da je družbeno zveden na svojo delovno učinkovitost in sposobnost 

trošenja dobrin, ki jih ustvarja, v vedno krajšem prostem času. Kulturna industrija vceplja 

željo po zabavi in razvedrilu tam, kjer bi po mnenju Arnolda morali biti »strast do sladkobe in 

svetlobe ter strast do tega, da jima pomagamo prevladati« (v Bauman, 2002, str. 26-27). Sicer 

pa že skozi vso dolgo zgodovino lahko prepoznavamo »temno slutnjo« filozofov in mislecev, 

da ljudje v resnici ne želijo svobode, ne hlepijo po njej in zavračajo emancipacijo prav zaradi 

vseh težav, ki bi jim jih nujno prinesla. Ljudje zgodovine dvomijo o ugodnostih, ki naj bi jim 

jih prinesle svoboščine. Vse vojne za svobodo pridobijo v tem duhu vprašljivo vrednost. 

Močna je kritika, ki trdi, da svoboda libertincev ne prinaša sreče, ki jo je obljubljala, temveč 

prej bedo. Murray (v prav tam) sicer pravi, da naj bi samostojna naprezanja, ki terjajo 

določeno odgovornost in prispevajo k dobremu, človeka napolnila z zadovoljstvom. Vendar 

»biti 'prepuščen lastni iznajdljivosti' nakazuje duševne stiske in agonijo neodločnosti, medtem 

ko 'odgovornost na lastnih ramenih' daje slutiti hromeč strah pred tveganjem in neuspehom 

brez pravice do pritožbe in možnosti povračila« (What it Means to be a Libertarian, 1997, v 

Bauman, 2002, str. 27) Če je to svoboda, dosegljiva svoboda, potem ne more zagotavljati 

sreče in človeku vrednega cilja. Ali kot bi pojasnila Berger in Luckmann (1999, str. 42) – 

precej naporno je biti prisiljen živeti svoje življenje, ne da bi se ob tem mogel oprijeti 

nesporno veljavnih vzorcev tolmačenja in vedenjskih norm: »To vodi k hrepenenju po dobrih, 

starih dneh nesvobode.« Svoboda se rodi iz odtujitve in obratno. Projekti, ki hočejo odtujitev 

preseči, skoraj vedno temeljijo na zatiranju pluralizma ali vsaj njegovem omejevanju, saj 

pluralizem vedno vsiljuje alternative, te silijo človeka k razmišljanju o izbiri, razmišljanje pa 

spodkopava samoumevnost »nedotaknjenega« sveta (prav tam).  

Liberalizem oziroma prevladujoč sodobni neoliberalizem poudarja svojo avtonomnost in 

avtoinstitucionalizacijo, odklanja vsakršno omejitev iz katerega koli vira zunaj sebe in se zato 

nujno sooča s problemi dezintegracije družbe in posameznikove osebnosti – nobena družba do 

sedaj še ni poskušala v skupnost povezati posameznike, ki se ne bi bili pripravljeni podvreči 

kakršnim koli zunanjim normam in nobenim dogmam (ne filozofskega, religioznega ali 

mitološkega izvora). Čeprav je na videz sodobni človek neodvisen od zunanjih avtoritet, pa je 

zagotovo odvisen vsaj od avtoritete znanosti. Kajti naša družba je postala zaradi izredno 

hitrega razvoja kompleksna in notranje izjemno soodvisna, nihče pa ne more biti ekspert na 

vseh področjih človekovega življenja, ki je že na ravni zadovoljevanja najosnovnejših 

življenjskih potreb odvisno od nepregledne množice dejavnikov, katere večine se človek 

sploh ne zaveda, kaj šele, da bi bil zmožen presojati njihov vpliv in pomembnost. Brez 

priznanja avtoritete znanosti je sodoben način življenja enostavno nemogoč (Bučar, 2003). 

Od prepoznanja nujnosti obstoja družbenih avtoritet je le korak do misli, da je za posameznika 

edino, kar lahko stori v svoj prid oziroma za svoje mirno in udobno življenje, da se prepusti 

družbi in živi skladno z njenim tokom. Tak način življenja nekateri dojemajo kot edino pravo 

osvoboditev človeka, kot pogoj njegove svobode. V osvobajajoči odvisnosti od družbe, pod 

zaščito velike in razumne družbene sile se človek reši slepih, nepremišljenih fizičnih sil 

(Durkheim, 1924, v Bauman, 2002, str. 28). Po tej radikalni teoriji o sreči, ki jo človek doseže 

v popolni spojitvi s silami družbe, naj nikoli ne bi mogli doseči svobode v nasprotovanju 

družbi. Upiranje normam namreč privede do strašne agonije neodločnosti ter negotovosti o 

namenih dejanj ljudi okoli nas, ki nam bodo življenje bržkone spremenili v pekel, nekako v 

smislu Sartrovega reka izza zaprtih vrat: »Pekel so ljudje okoli nas«. V stanju negotovosti si 

človek na vso moč prizadeva, da bi našel rešitev za dvom, da bi našel kaj, kar bi prevzelo 

odgovornost za gotovost. Monotone, regularno priporočene, vcepljene in uveljavljene oblike 

vedenja, vzorci in rutine omogočijo, da ljudje večino svojega časa vedo, kaj naj počno. To jim 

omogoči mirno življenje. Ni jim potrebno sprejemati odločitev, ne poznajo dvoma in strahu. 
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»Norme omogočajo s tem, da onemogočajo.« (Bauman, 2002, str. 29) »Institucije s svojimi 

učinki nadomeščajo instinkte: omogočajo delovanje, ne da bi morali vedno znova temeljito 

tehtati alternative.« (Berger in Luckmann, 1999, str. 40) Institucionalni »programi« se 

ponotranjijo v zavesti posameznika in uravnavajo njegovo mišljenje in ravnanje kot njegov 

lastni smisel. Človek in družba sta v odnosu »vzajemnega oplajanja«, kar pomeni, da družba 

oblikuje človekovo individualnost, individuum pa tvori družbo s svojimi življenjskimi dejanji, 

ki jih določajo verjetne in uresničljive strategije v družbeni mreži vzajemnih odvisnosti 

(Bauman, 2002, str. 41). 

Novo nastalo praznino, ki jo ustvarja dosledna brezbrižnost sodobnega posameznika do 

družbenih zadev in njegovo zanikanje zunanjih norm za uravnavanje njegovega življenja, 

mora zapolniti kakšna na novo zamišljena svoboda. Sicer ostaja človek brez smisla v lastnem 

zanikanju, česar človek pač že po naravi ne more zdržati (dolgo, če ni blaznež ali preklet 

umetnik, ki najde smisel v svojem dokončnem nesmislu in biva naprej). Novi smisel je 

sodobni človek našel v potrošništvu, ki je postalo njegova ideologija: »Izkoristi življenje 

kolikor se da.« Osvobojenec je postal suženj novega gospodarja. Vsiljen način življenja 

potiska družbo nazaj v stanje starodavne plemenske skupnosti, posameznik je namesto na 

grudo, privezan na potrošnjo kot na svoj »way of life« (način življenja) in prepričan v svojo 

svobodo odločanja. »Njegov način življenja, od prehranjevanja in oblačenja do zabave in 

družbenega življenja, določajo centri moči, katerih vodilo ni sreča njihovih novih podanikov, 

ampak čim višji zaslužek na njihov račun.« (Bučar, 2003, str. 191) V resnici neoliberalizem 

ne more ustvariti svobodnega posameznika, odvezanega vseh zunanjih norm ravnanja, temveč 

je njegov temelj in glavni in edini nosilec oblasti samo ubogi posameznik, ki je v vlogi 

podanika prepričan, da dejansko dela, kar hoče, da je popoln gospodar svoje usode. Takšen je 

idealen za oblast, kajti ta z lahkoto lahko gospodari po svoje in skrbi zase brez strahu, da bi se 

»državljan«, brezbrižno zadovoljen v svojem malem »svobodnem« svetu, vtikal v zadeve, ki 

»se ga ne tičejo« in jih ne razume (prav tam).  

Posameznik, ki si želi (več) svobode, se mora najprej ozavestiti o svojem klavrnem stanju v 

potrošniški družbi, ki omejuje radovednost za vprašanja, ločena od zadovoljevanja človekovih 

gmotnih potreb. Gmotna korist in uživaštvo postaja za veliko večino ljudi prvi in glavni 

kriterij vsega znanja in vseh odločitev. Posledica takega »prevrednotenja vrednot« je skoraj 

popolno izginotje idealizma kot vzgona za človekovo življenje in delo. Za vzpon na višjo 

raven človečnosti pa je bil poleg zagotovitve gmotne dobrobiti prav idealizem (kot nasprotje 

materializma) vedno (skozi vso dolgo zgodovino) nujno potreben. Za človekov korak iz 

živalskega sveta je (bila in je) potrebna moč duha, priznanje in gojenje številnih nematerialnih 

vrednot, ki so večinoma v nasprotju z egoizmom, ki je sicer najmočnejše gibalo za človekovo 

fizično preživetje. Seveda drži, da je za človekovo ustvarjanje nujno potrebno njegovo 

(gmotno) preživetje, vendar so bili vsi veliki preboji duha, ki so posledično omogočili tudi 

boljše zmožnosti za fizično preživetje, doseženi na podlagi določenega zanikanja gmotnih 

potreb ali vsaj brez ozira nanje – torej na temelju idealizma (prav tam).  

Bučar (2003) še opozarja, da se je v okolju znanstvenih izumov, računalnikov, interneta in 

vseh ostalih vedno naprednejših komunikacijskih sredstev, v dobrem gmotnem položaju in v 

razširjenosti izobraževalne mreže, splošna razgledanost v naši družbi sicer dvignila na še 

nikoli doseženo raven, ki pa hkrati ostaja nevarna »pol-izobraženost«. S povečevanjem znanja 

se povečuje človekova samozavest in zmanjšuje njegova kritičnost in kar je še bolj nevarno – 

zmanjšuje se tudi njegova samokritičnost. Večja količina znanja pomeni za človeka prednost 

le, če to ne pomeni le nakopičenih informacij, temveč je znanje (smiselno,) notranje povezano 

in uravnovešeno ter razpolaga tudi s sposobnostjo njegove uporabe, sicer pa je lahko človeku 

in družbi v grozljivo breme. In nekakšno grozljivo breme je za Bučarja prav verjetno tudi to; 
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da je rezultat sodobnega šolanja in vzgajanja človek, ki je o sebi prepričan, da o vsem veliko 

ve, da ima o vsem možnost izrekati dokončne sodbe, ki ne priznava avtoritete višjega znanja, 

relativnost svojega znanja pa razume kot legitimacijo, da si ustvarja svoje lastne resnice in jih 

pojmuje kot enakovredne ostalim, predvsem pa se ne zaveda svoje omejenosti, ki izhaja že iz 

tega, da ne priznava nobenih absolutnih vrednot (prav tam).  

V boju za svobodo je morda za »svobodnega« bojevnika najbolj pomembna predpriprava v 

smislu spoznavanja svojega realnega položaja v svetu in (potencialnih) dejanskih možnosti, ki 

jih lahko ima ali pridobi (pribori). Glede na teorije bo verjetno moral kar naprej premišljevati 

misli svojih predhodnikov o tem, da nebrzdana svoboda brez omejitev nikoli ne prinaša sreče. 

In na podlagi svojega in tujega znanja in izkušenj graditi nove temelje za svoje skupnosti in 

zidati mostove k drugim, tujim skupnostim, da bo našel osrečujočo svobodo v so-bivanju...  

 

Socialni pedagog v sodobni družbi 

 

Pobič je bil razigran. Namesto po pločniku je hodil po cesti, ampak čisto ob robu ceste. 

Pretvarjal se je, kot bi hodil brezhibno naravnost, kot to počno otroci, ves čas pa si je nekaj 

pel in brundal. Stopil sem bliže, da bi slišal, o čem poje. Pel je tisto pesem: »Ko bi šel skozi rž 

in nekoga srečal.« Imel je prijeten tanek glasek. Pel je pravzaprav, kar tako, iz čistega 

prekletega veselja. Si mislite? Avtomobili so švigali mimo, vsenaokrog so škripale zavore, 

starša se nista menila zanj, on pa je kar naprej hodil ob robu ceste in si pel: »Ko bi šel skozi 

rž in nekoga srečal.« To me je spravilo v dobro voljo. Nisem bil več tako potlačen. 

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Socialna pedagogika (pojem prvi uporabi Magris 1844 leta) je ena od novih oblik pedagogike, 

ki so nastale kot »specializirane« pedagogike. Courtiouxa (1985, v Uzelac, 1998, str. 28) v 

delu Socialni pedagog v Evropi razloži poklic socialnega pedagoga kot »poklicno življenje z 

drugimi«. Ta misel zgoščeno simbolizira specifično lastnost socialne pedagogike, ki jo 

razlikuje od drugih, njej sorodnih disciplin. Jeriček Klanšček (2008) slikovito opiše delo 

socialnih pedagogov, ki so usmerjeni v skupnost in delujejo za krepitev in varovanje 

uporabnikovih virov moči: delo socialnih pedagogov vedno obvezno izhaja iz sveta, v 

katerem hočeš-nočeš živimo, iz tega vsaj v neki meri nujno opisljivega okolja in časa, ki nas 

postavljata znotraj aktualnih svetovnih problemov in nam uokvirjata naše temelje bivanja in 

delovanja. Socialni pedagogi si delimo svet z vsemi njegovimi prebivalci, v njem živimo, ga 

opazujemo in v njem delujemo. Zato najprej gledamo, poslušamo, tipamo, vohamo in 

okušamo svet, da ga lahko opišemo ali potrdimo opise drugih, da definiramo izzive sodobne 

družbe in odzive sodobnih razvojnih politik nanje in potrdimo ali ovržemo trditve drugih, ki 

so to že storili pred nami. Na ta način, torej z lastnim preverjanjem sveta ali s seznanjanjem s 

preverjanji drugih, lahko raziščemo svet tudi v socioloških okvirih zanimanja in ugotovimo, 

da »živimo v času globokih družbenih, ekonomskih in kulturnih sprememb; v svetu 

negotovosti, majavih tal, kjer staro razpada, novo pa je še nejasno« (Zrim Martinjak, 2006, 

str. 173). Kot sodobni fenomen družbenih sprememb izpostavimo sicer najbrž že kot družba 

sama star pojav socialnega izključevanja, ki pa se pojavlja na nove, sodobne načine. Skupaj s 

tehnološkim napredkom, ki nam je življenje olajšal z revolucijo tehničnih in tehnoloških 

mašin, smo dobili temelje za tako imenovano »rizično družbo«, družbo tveganja, ki je 

»družba katastrofe« – prikrite katastrofe, saj je tveganje v tem svetu nevidno (Beck, 1992). 
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Stalni spremljevalec modernizacije je »občutek negotovosti in strah pred prihodnostjo« (Ule, 

2000, str. 40). Strah za lastno eksistenco povzroča dnevne, kratkotrajne in vseživljenjske 

psihološke krize ter zmedo glede prioritetnih znanj in veščin. Strah izhaja iz dezorientiranosti 

človeka v sodobnem svetu brez trdnih temeljev, brez starih tradicionalnih življenjskih 

potekov, kjer si mora vsak človek sam s svojimi izbirami začrtati svojo življenjsko pot. Naš 

svet želi odstraniti vse meje, ograje, vse prepreke, kontrolne točke v prid njegovi trajni 

fluidnosti. Podirajo se prostorski in časovni zidovi. Za človeške vezi in mreže je značilno, da 

so trenutne, prehodne, krhke, lomljive, v stalnem procesu nastajanja in razpadanja. Ni več 

trajnih, gotovih povezav, vse se nenehno spreminja. Navadno zelo tesnobno objokujemo 

razkroj socialne mreže in odsotnost učinkovite kolektivne akcije, ki smo jima priča v 

sodobnem času, saj sta se v preteklosti izkazali za uspešni družbeni stalnici. Značilno za moč 

našega časa je, da odstranjuje trajnost na vseh področjih, še sam pojem moči predstavlja moč, 

ki je fluidna, tekoča, lahka, mobilna, zdrsljiva, spremenljiva, zmuzljiva in predvsem 

kratkotrajna. Vse našteto so hkrati pogoji in rezultati »nove tehnike moči, ki kot svoji glavni 

orodji uporablja neangažiranost in umetnost bežanja« (Bauman, 2002, str. 20). Berger in 

Luckmann (1999) vse zaplete današnjega sveta deziorentiranega posameznika povežeta kot 

posledice modernega pluralizma, ki vodi v zlom, dekanonizacijo starih sistemov sveta, v 

relativizacijo sistemov njegovih vrednotenj in tolmačenj.  

Socialna pedagogika se mora ukvarjati z družbo, saj je že v svoji osnovi pravzaprav 

utemeljena kot družbena storitev, kot ena od oblik državnega socialnega servisa. V preteklosti 

je socialna pedagogika veliko temeljnega znanja črpala iz sociologije in seveda se na 

sociološke novodobne teoretične izume mora ozirati tudi danes, da lahko zadosti pogoju 

aktualnega teoretičnega znanja o predmetu svoje obravnave. Kam se torej ozira, ko tipa za 

tujimi opredelitvami stanja sveta, da bi se vanj ozrla razgledano in reflektirano? Izberimo 

nekaj socioloških možnosti, da začinimo razmišljanje, izberimo kaj problemskega in 

problematičnega: izberimo Baumana in njegov svet tekoče moderne in razmišljajmo malo o 

demokraciji, ki je najboljša od najslabših možnosti ureditve sveta, kar jih poznamo in smo jih 

imeli zgodovino (čas in čast) preizkusiti, še malo o svobodi, večno nedosegljivem idealu 

človekovega bivanja, ki polni srca umetnikov, revolucionarjev, gimnazijcev in ostalih žrtev 

srčnih bolezni, razmišljajmo malo o nujnosti družbenosti, tragičnosti človeške in človekove 

usode in o vseh (teoretično – na splošno, saj nikakor ne bi mogli na tako majhnem prostoru v 

tako kratkem času zajeti vsega, kar na svetu kar naprej postaja antagonizem) antagonizmih 

sveta in bivanja, ki rojevajo znanstvene in umetniške navdihe, ideje, kreacije, rešitve, nove 

zaplete in razplete in dajejo upanje na večno nadaljevanje tega rojevanja.  

Beremo: Družba se nekako seseda v svoji stari definiciji – izginja pojmovanje družbe kot 

sestave posameznikov, ki medsebojno sodelujejo, si organizirajo življenje in delujejo, ker so 

od prazgodovine naprej spoznavali, da je njihovo preživetje v skupini in skupinah lažje. 

Obstaja celo radikalno stališče, da smo se ljudje našega časa in kulture znašli na prelomni 

točki zgodovine, ko ne koprnimo več po družbeni pomoči, po članstvu v skupnosti enakih, ker 

enostavno ne verjamemo več tej »iluziji družbenosti«. Kot bi zatrdila Deleuze in Guattari 

(1977, v Bauman, 2002, str. 30) ne verjamemo več v mit o delčkih, ki se povezujejo v celoto, 

ki je nekdaj že obstajala ali v končno celoto, ki nekoč bo. Ali po besedah Touraineja (1998, v 

prav tam) – napočil je »konec definicije človeka kot družbenega bitja, opredeljenega z 

njegovim ali njenim mestom v družbi, ki določa njegovo ali njeno vedenje in dejanja«, 

družbeni akterji neodvisno od družbenih norm, družbenih ustanov in univerzalnih načel 

individualno bijejo boj za svojo kulturno in psihološko specifičnost. Vsa svoboda, ki jo je bilo 

pričakovati, je že izbojevana. Ljudje se ne bodo več »ukoreninjali«, ne bodo več »gnezdili«, 

igrali bodo igro spremenljivih identitet na podlagi dosežene individualnosti (prav tam). 

»There is no such thing as society«, da torej  »družba ne obstaja«, je dejala Margaret Thatcher 
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že pred tridesetimi leti in javnosti razprostrla fantazijo in politični program prihodnje 

(pre)vlade neoliberalne ideologije, ki je pozval k uničenju vseh oblik družbene solidarnosti, 

da bi se individualizmu in zasebni lastnini odprl svoboden prostor, da bi tudi v resnici veljalo 

– obstaja samo posameznik in njegov individualni boj za preživetje (kar se danes žal vedno 

bolj tudi pri nas potrjuje kot naša objektivna realnost) (v Buden, 2011, str. 21). 

Kot strokovnjaki smo socialni pedagogi poklicani k ukvarjanju z vsemi naštetimi temami 

sodobnega sveta, vrženega s tečajev (nikoli še dosežene utopije) družbene harmonije, 

predvsem na območju ranljivega posameznika. Tu pa že lahko (če smo angažirani za to, da 

iščemo in najdemo problemske situacije) nastopi problem za socialno pedagogiko, ki naj bi po 

definiciji marginalizirane posameznike in skupine vključevala v širšo družbo, saj po (prej) 

prebranem velja, da sploh ni več možno natančno določiti, kdo je v resnici kdo in ali je sploh 

smiselno in zakaj, da v družbo individualistov, ki »se ne želijo družiti«, vključujemo še 

marginalizirane, ki se trenutno ne družijo z družbo družbi nasprotujočih, torej s člani (»širše«) 

družbe. Si družba res ne želi (več) družbe? Si marginalizirani sploh želijo družbo in biti 

vključeni v njej? Socialna pedagogika vendarle izhaja iz teorij o »družbenosti« posameznikov 

in skupnosti kot optimalne človekove oblike bivanja in zato mora pritrjevati načrtom in 

modelom ponovnega oživljanja in oplemenitenja družbenosti, ki naj ne bo le družabnost. 

Poglejmo še malo k Baumanu: Družbene ustanove bodo še naprej prepuščale posameznikovi 

iniciativi tako skrb za definicije kot za izbiro identitet (2002, str. 31). Živimo v demokraciji, 

kjer s pojmom »popolne svobode« označujemo dejansko svobodo današnjega državljana, ki 

lahko iz množice »svobodnih« izbir le izbira zase v okviru svojega dometa (na primer da na 

hitro pomislimo na njegove finančne zmožnosti) v odsotnosti moči javnosti. Kajti moč 

javnosti izhaja iz nepopolne svobode posameznika, ki se svoji popolni svobodi odpove v 

dobro skupnosti. Če je danes res, da ima posameznik vso popolno svobodo, to pomeni, da je 

javnost nima (nič) več – pomeni popolno nezmožnost uveljavljanja javnih, praktičnih koristi. 

»Pozitivna svoboda« se ne more uresničiti kljub uzakonjenju svobode, saj je pozitivna 

svoboda – »svoboda za« možna le kot politična aktivacija posameznika v večjih interesnih 

skupinah, ki lahko postavlja in uresničuje »dejanske, praktične cilje in agendo uresničevanja 

teh dejavnosti v dobro skupnosti« (prav tam, str. 281). V talilnem loncu, kjer se »svobodno« 

meša nepregledna količina informacij, mnenj, stališč, idej in dogodkov, se izgublja vrednost 

posameznih vsebin in se ustvarja gmota »družbenega konsenza«, ki v sebi združi vse različne 

in nasprotujoče si poglede na vsebine. »Največji možni razpon svobode hkrati pomeni tudi 

največjo možno ravnodušnost, ki nastane kot odpor na prenasičenost ponudbe.« (Uršič, 2002, 

str. 280) V odsotnosti vrednostnih sistemov se pojavlja ogromno problemov, za socialne 

pedagoge morda zanimiv je tudi definiranje nasilja, njegovo prepoznavanje in obravnavanje. 

Sodobni posameznik je v svetu svobode pravzaprav paradoksno – omejen; omejuje ga 

struktura, ki vdira v področje njegove zasebnosti (prav tam). Prevzamemo lahko tudi zelo 

črnoglede napovedi za bližnjo prihodnost. »Futurologi niso prizanesljivi v napovedovanjih 

družbenih stanj, ki prihajajo. Prihaja čas velikih razlik in prepada med vključenimi in 

izključenimi. Prvi bodo privilegiranci, drugi marginalci« (Rifkin, 2000, v Zrim Martinjak, 

2006, str. 173). Torej, predvidevamo »pozitivno rast« – obeta se še več dela za socialno 

pedagogiko? Mogoče pa bomo (modni) trend preprečili preden nastopi kot vsakdanjost.  

Socialni pedagogi izhajamo iz procesov, ki se sočasno z našim bivanjem odvijajo v našem 

svetu in jih opisujemo v socioloških razlagah strašno vseprisotnih besed, ki opisujejo pojme: 

kapitalizem, globalizacija, meddržavna in globalna povezovanja, migracije, multinacionalke, 

multikulturnost, najnovejši tipi vojn, terorizem, ekološka katastrofa, ekspanzija množičnih 

medijev, postmodernizem, nove telesne, duševne, duhovne in socialne bolezni in motnje, 

stiske in odvisnosti, nove religije in filozofije ter modnih trendov vsega, kar človek ustvarja. 
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Zaznamovani smo z razpadom klasičnih vrednot, tradicionalnih skupnosti, z naraščajočo 

stresnostjo, negotovostjo in ranljivostjo na področju poklicnega in osebnega življenja. Skupaj 

z napredkom in razvojem smo pristali v svetu, ki od nas terja napredek in razvoj, a tudi 

pozornost, razumevanje, kreativnost, inovativnost, da bi iznašli in izvedli tiste spremembe, ki 

bodo skupaj z novostmi in izboljšavami prinesle nove vire moči posamezniku, ki se vselej 

najprej mora prilagoditi svetu, v katerega je rojen, da bo lahko v njem (pre)živel (»srečno«).  

Poglavitna naloga ortodoksne sociologije, rojene v času trdne moderne, je bilo proučevanje 

človeške pokorščine in konformnosti ter odklonskosti. Danes postaja naloga sociologije 

promoviranje svobode in avtonomije. V središče svojih prizadevanj postavlja individualno 

samozavedanje, razumevanje, odgovornost nasproti neodgovornosti. V težki, trdni moderni so 

ljudje verjeli v različne vrednostne sisteme, ki so jim pomagali vzpostavljati trdne identitete, 

usmerjati vsakdanje življenje in prevzemati subjektivni nadzor nad delovanjem, za katerega 

so prevzemali objektivno odgovornost (Berger in Luckmann, 1999, str. 19), v lahki, tekoči 

moderni so vsi vrednostni sistemi uničeni ali zrelativizirani in skupaj z njimi se izgublja tudi 

kritični in emancipatorični potencial, ki je bil, kljub restriktivnim pravilom in omejitvam, z 

utopičnimi sistemi povezan (Uršič, 2002, str. 278).  

Če je človekova sebičnost skozi vso zgodovino uničevala seme vseh kreposti, individualizem 

suši predvsem izvir »javnih kreposti«. Posamezniki izbirajo med množico rivalskih vrednosti, 

norm in življenjskih stilov, brez zanesljivega jamstva o pravilnosti njihove izbire, kar ima 

veliko psihološko ceno. Zahodni svet trpi ideološko krizo. Vsaka ideologija zdrži toliko časa, 

dokler ljudem omogoča zadovoljivo razlagati objektivno stanje v zanje zunanjem svetu in jim 

omogoča tudi ravnanje, ki je z njim kolikor toliko v skladu. Približnost v zadovoljivosti 

odgovorov ideologije oziroma njeno relativnost dokazuje že hkratni obstoj večih ideologij. 

Sicer pa je vsaka ideologija le približek odgovorom, saj bi se v primeru popolne razlage 

vzročnosti spremenila v popolnost, ki za človeka ostaja večna utopija. Vendar so današnje 

ideologije izgubile tudi predznak zasilnih slabih odgovorov na človekova bivanjska vprašanja. 

Vse človeštvo čaka na novo ideologijo, ki jo namesto z diskreditiranim izrazom poimenuje 

raje – nova paradigma (Bučar, 2003) – in jo naprej čaka. V takih razmerah se zdi težnja po 

zavetju brez odgovornosti razumljiva. Posamezniki, ki si želijo zagotoviti vsaj nekaj svoje 

varnosti, utrjujejo svoje zasebno družinsko življenje in ustanavljajo majhna privatna podjetja, 

družbo pa prepuščajo njeni usodi. V času tekoče moderne je iskanje prvotnega zavetja 

enakovreden izraz družbenega angažmaja kot sta bila upor in odklon v času trdne moderne. Iz 

pluralističnega mnoštva človeških odločitev nastajajo tudi majhne, zaključene, privatne 

skupnosti, ki sicer ohranjajo predstavo o smiselnem svetu in življenju ter uživajo zvestobo 

svojih članov, a se ne ozirajo na celotno družbo (Weidenfeld, v Berger in Luckmann, 1999). 

Imperializem, ki je pomenil povečano suverenost evropskih držav prek njihovih državnih 

meja, je nadomestil (globalni) Imperij, ki pomeni novo suverenost brez meja in središča 

oblasti, sestavljeno iz nacionalnih in nadnacionalnih organizmov, združenih pod eno logiko 

vladavine, ki vase polagoma vključuje vso globalno sfero. Nezaslišana moč Imperija se vrši 

kot dominacija in izkoriščanje v splošnem nekraju, ki sta brezoblična, zato imamo občutek, da 

se pred njima nimamo kam skriti (Negri in Hardt, 2003). Danes torej upor in odklon nista več 

smiselna, saj sploh ni več definirane vodilne avtoritete, proti kateri bi združili moči, se uprli, 

jo odstavili in zamenjali (Bauman, 2002, str. 267-269). Vendar pa socialni pedagogi s svojim 

delom že po definiciji ne ciljamo na velike družbene premike, revolucije, mogoče celo na 

reforme ne. Socialna pedagogika ima še danes prevladujočo »razbremenjevalno« vlogo, kar 

pomeni, da je njena temeljna družbena funkcija blažiti posledice družbene depriviligiranosti, 

»ukleščena« je v reševanje perečih problemov socialne integracije tu in sedaj in se usmerja na 

posameznike in skupine, »širši družbeni vidiki in reorganizacije družbene moči pa ostajajo 

bolj njena vizija kakor realna moč in potenca« (Kobolt, 1997, str. 9-10). 
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Izguba skupnosti, izguba smisla: Na pomoč socialna pedagogika! 

 

V parku je bilo bedno. Ni bilo tako hudo mraz, vendar sonca tam še ni bilo, in če ne štejem 

pasjih drekov in opljuvkov in starčevskih cigaretnih ogorkov, park ni bil videti ravno 

obljuden, in klopi so bile nekako kot mokre, če bi se človek odločil, da sede. To te je potrlo in 

od časa do časa te je med sprehodom, brez vsakršnega razloga, spreletela kurja polt. Nič ni 

kazalo na bližajoči se božični čas. Vse je bilo tako, kot bi se nič na tem svetu ne približevalo. 

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

V čem se naša »moderna« postmoderna 21. stoletja razlikuje od moderne 20. stoletja, v čem 

je nova in drugačna? Bauman (2002, str. 39-40) izpostavi dve značilnosti: 

1.) zlom in zaton iluzije iz zgodnje moderne v dosegljiv konec družbene spremembe, ki bo 

privedla v stanje dobre, pravične družbe brez konfliktov, h kateri težimo in za katero si 

prizadevamo, konec vere v možnost obstoja stabilnega ravnovesja med ponudbo in 

povpraševanjem ter zadovoljevanjem vseh potreb, v red, v naravne procese, ki bi sproti 

uničevali vse »napake«, v presojne medčloveške odnose, o katerih bi vse vedeli, v 

obvladovanje prihodnosti, ki bi odpravilo vsa naključja, dvoumja, sporne točke in 

nepredvidene posledice človeških delovanj, 

2.) dereguliranje in privatiziranje modernizirajočih nalog in dolžnosti; delo, ki je poprej 

veljalo za delo človeškega razuma kot kolektivne kreposti in lastnosti človeške vrste, se 

razdrobi in prepusti v roke individualistov in njihovih zmožnosti, ki v doseganju samo-

uveljavitve tudi nosijo odgovornost za delo, ki ga opravljajo; premik je viden v političnem 

jeziku, ki se je iz okvira »pravične družbe«, ki omogoča in pomaga, premaknil v okvir 

»človekovih pravic«, ki omogočajo drugačnost posameznikov in njihovo svobodno odločanje 

o sreči in življenjskem slogu. 

Taylor (2000) poimenuje naš čas nelagodna sodobnost in izpostavi tri temeljna nelagodja – 

individualizem, širitev instrumentalnega uma ter posledično manjšanje svobode: 

1.) Individualizem je posledica odčaranja stvarnosti, osvoboditve človeka iz podrejenosti 

redu, ki ga je transcendiral. Z njim se pojavi tudi nov družbeni problem, saj je red prej določal 

zakone, ki so ljudi sicer omejevali, vendar je hkrati ponujal tudi smisel sveta in družbenih 

dejavnosti. Večina ljudi danes sploh več nima smisla za višji smoter, za katerega bi se jim 

zdelo vredno živeti in umreti, so takorekoč moralno oveneli, brez horizonta, trpijo za 

pomanjkanjem strasti (Kierkegaard). Njihova edina aspiracija pa je postalo ubogo ugodje 

(Nietzsche). Poleg vseh dobrih stvari, ki jih je individualizem prinesel z večanjem 

posameznikove svobode, kamor zagotovo sodi tudi pravica do izbire lastnega življenjskega 

poteka (in si jih večina ne želi več izgubiti), povzroča individualizem preveliko osredotočenje 

na samega sebe, množično nezanimanje in neangažiranost v problematiki širše družbe ter 

zmanjšuje altruistično obnašane družbenih akterjev. Človek je izgubil pomembne reči, 

horizonte, ki bi bili neodvisni od njega in bi se na podlagi njih lahko definiral, brez identitete 

mu je onemogočeno pristno bivanje. Trdne, trajne, izrazne subjekte so zamenjali hitri, ceneni, 

nadomestljivi proizvodi, s katerimi se obdajamo in zasužnjujemo. Velika nevarnost se kaže 

tudi v tem, da lahko moč in oblast v odsotnosti višjih avtoritet v roke vzame kdorkoli, ki si ju 

želi prisvojiti. Razdrobljenost subjektov in nesposobnost, da bi se organizirali za skupne cilje, 

priča o nerazviti politični kulturi, ki krepi birokratsko družbo in mehki despotizem. 



17 

 

2.) Instrumentalni um se je ujel v preračunavanje stroškov, koristi in profitov, določa 

menjalno vrednost in povzroča, da se tudi stvarem, ki so vredne same po sebi, očita prevelike 

stroške (npr. javnemu zdravstvu in šolstvu, kullturi in umetnosti, itd.). Merilo uspeha je postal 

maksimum učinkovitosti, kar pomeni najbolj ekonomično uporabo sredstev za dosego danih 

ciljev. Instrumentalni um išče vse rešitve v tehnologijah, tudi na področjih nege in zdravja 

ljudi naj bi razvoj novih strojev veljal več od pristnega medčloveškega stika in zato se vedno 

govori le o financiranju razvoja, skoraj nikoli pa o razvijanju kvalitetnejših medosebnih 

odnosov (na tem mestu namerno zanemarjamo vse tone »lahkih« psiholoških del, ki pod težo 

svojih lahkotnih priporočil rojevajo množico laičnih strokovnjakov za smisel življenja in 

bistvo sveta). Instrumentalni um zavoljo gospodarske rasti dosledno zagovarja »celo« 

neenako porazdeljenost dobrin in prihodkov v družbi ter ekološke katastrofe. 

3.) Institucije in strukture civilne družbe omejujejo naše navidezno svobodne izbire in nas 

silijo k uporabi instrumentalnega uma, čeprav ga samo po svojem moralnem razmisleku ne bi 

hoteli uporabiti. Glavno izgubo svobode pa je potrebno poiskati v načinu strukturiranja 

družbe, kjer ljudje, ograjeni v svojih lastnih srcih, tvorijo družbo, v kateri se le manjšina želi 

angažirati v njenem upravljanju. O tem je govoril že Tocqueville (v prav tam) in opozoril na 

gojišče mehkega despotizma blage in paternalistične vlade, ki v zameno za politično 

indiferentnost »atomiziranega, vase vsrkanega posameznika« ponuja največjemu številu takih 

posameznikov sredstva za (dovolj) udobno preživetje. Dodajmo tu še misel Baumana (2002), 

da je nadzorovanje panoptikuma, kjer je peščica bdela nad množico, zamenjal sinoptikum, 

kjer večina spremlja peščico s pomočjo spektaklov, vendar moč discipliniranja ostaja enaka. Z 

očaranjem in zapeljevanjem, namesto s prisilo, pod masko uresničevanja svobodne volje, se 

dosega podrejanje družbenim standardom. Ljudje pa smo nadzorovalci drug drugemu. 

Bučar kot najtršo ideologijo sodobnega sveta razume znanstveno pozitivistično razlaganje 

sveta, »ki z izključevanjem slehernega drugačnega tolmačenja zapira krog razumske svobode 

in postaja ena najbolj nevarnih ideologij prav zato, ker svoje ideološkosti sploh ne priznava« 

(2003, str. 28). Pozitivistična znanstvena doktrina se pojmuje kot največji dosežek človeštva. 

Opira se na domnevo, da je možno (raz)ločiti subjektivni svet človekove notranjosti od 

objektivnega zunanjega sveta in da je človeku mogoče zagotoviti neposreden dostop do 

spoznanja objektivnega sveta. Človek naj bi v zgodovinskem razvoju s številnimi izjemnimi 

odkritji in izumi ter gmotno blaginjo, ki je presegla vsa pričakovanja, dokazal, da je premagal 

svojo odvisnost od sveta in postal njegov gospodar. Njegova vera pomeni prepričanje, da je 

sposoben vsega, da mu ni nič nedosegljivega, da s svojim znanjem lahko prodre v vsako 

skrivnost sveta, da lahko reši vsak problem, da je postal kakor Bog – vsemogočen in 

neodvisen. Žene ga v nenehno tekmovanje, vse večjo proizvodnjo in mu ponuja smisel v 

hedonizmu in potrošništvu. Pozitivizem je iznašel demokracijo kot družbeno ureditev, »v 

kateri je izvor za družbo obveznih odločitev skupna volja njenih članov« (prav tam, str. 30), 

ki se jo preprosto izračuna kot večino vseh (oddanih) glasov »svobodnih« volilcev, ki so se 

sposobni in pripravljeni vključevati v družbeno dogajanje in ga sooblikovati s tem, da se 

odločajo med močmi osebnosti in avtoritet posameznikov in njihovih mnenj. Demokracija kot 

osnovni pojem sodobne ideologije enakosti vseh ljudi in enakih temeljnih pravic vseh ljudi in 

državljanov ne temelji na kakšni nadizkustveni etiki ali v božanskem izvoru, čeprav se jo 

predstavlja kot izvor morale sodobnega sveta, temveč je temeljna podstat sodobnega 

pozitivističnega pogleda na svet in urejanja sveta in zato zanj tako pomembna, da se jo 

uveljavlja in potrjuje celo z agresijo in vojno (kar priča o krizi katere koli – ideje). Temeljne 

človekove pravice so postale kot del demokratične ureditve najpomembnejši izvozni artikel 

zahodnega sveta. Demokracija z izvažanjem svoje demokracije ne osrečuje drugih, temveč 

omogoča svoj obstoj in je »v globoki krizi, čeprav je edina družbena ureditev, ki kolikor 

toliko zadovoljuje naša pričakovanja, in boljše zaenkrat ne poznamo.« (prav tam, str. 31)  
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Matematični pristop pozitivizma k problemom sveta je omogočil materialni napredek in 

»onemogočil dostop do vsega, kar mu ni dostopno« (prav tam, str. 30), kar pomeni vse, česar 

ni mogoče meriti z empiričnimi merili, torej ves človekov duhovni svet, medčloveške odnose, 

kvaliteto človekovega življenja, vse, kar danes stopa v ospredje javnega govora kot – 

problem. Poleg tega pa je zašel v protislovje s svojo lastno znanostjo; kako vendar neomejeno 

napredovati in tekmovati, širiti proizvodnjo, večati potrošnjo in na ta način krepiti 

gospodarstvo v svetu, ki je dejansko (in zaenkrat dokončno) fizično omejen? Tržno 

gospodarstvo nima vgrajenega potrebnega samoomejitvenega mehanizma, kar je njegova 

velika napaka, ki ga lahko stane obstoja, svari Bučar (prav tam). 

Berger in Luckmann (1999) menita, da si je družbo brez kakršnegakoli sistema vrednot in z 

njim usklajene zaloge smisla težko zamišljati kot »družbo«. Družba je zdrava, torej sposobna 

normalnega življenja in preživetja, če v njej vlada enotnost v osnovnih vrednostnih 

usmeritvah. Brez splošnega soglasja o temeljnih vrednotah, ki bi ji dajale temelj, je v stalni 

vrednostni krizi, saj ne ve, kakšno je zaželeno stanje, h kateremu naj usmerja svoje delovanje 

in kot takšna je obsojena na zastoj ali celo razkroj, dokler ne vzpostavi vsaj minimalnega 

potrebnega soglasja (Bučar, 2003). Med vzroki moderne krize smisla Berger in Luckmann 

(1999) naštejeta; procese modernizacije, pluralizacije in, posebej v evropskih skupnostih, 

sekularizacije, ki vodijo k dvema reakcijama; relativiziranju vrednot in poveličevanju 

pluralizma na eni strani ter k fundamentalizmu in retradicionalizaciji na drugi strani. V takih 

okoliščinah predvsem velike skupnosti težko ohranijo stabilne zaznave smisla, zato je opazno 

ustanavljanje številnih majhnih skupnosti s skupnimi interesi, ki morda nadomeščajo družbeni 

smisel (npr. številna različna društva in združenja). Živimo sicer v dobi, ko se ljudje več ne 

zatekamo k tradicionalnim samoumevnostim, da bi nam določile smisel, dobro in družbeno 

sprejemljivo, temveč se želimo na noge postaviti s svojimi svobodnimi odločitvami. S tem, da 

si zgradimo trdno, nesporno identiteto, ki nam ponuja moralna merila, na podlagi katerih 

presojamo svet in uravnavamo svoje delovanje glede na učinek, ki ga ima na širše okolje in 

družbo, pridobimo protistrup za eksistenčno ogroženost (prav tam). Skupina nam pri tem daje 

varnost, človeško bližino in trdno referenčno točko za presojanje sveta. 

 

Sodobna identiteta: Na prodaj. 

 

Mislim celo, če kdaj umrem, in me zgnetejo na kakšno pokopališče, kjer bom imel nagrobnik 

in to, bo na njem pisalo »Holden Caulfield«, in spodaj, katerega leta sem bil rojen in 

katerega leta sem umrl, in takoj za tem, sem prepričan, »Jebi se«. Sem prepričan.  

(Salinger, Varuh v rži) 

 

V dobi »iskanja svoje identitete, kupovanja številnih identitet in mešetarjenja z njimi« 

Bauman razloži, da se ljudje v tekoči moderni v svoje identitete več ne rodijo, temveč 

identiteta postanejo: »'Individualizacija' je preobrazba 'identitete' iz 'danosti' v 'nalogo' in 

zadolževanje akterjev, da so odgovorni za izvajanje te naloge in za posledice (tudi stranske 

učinke) njihovega delovanja« (2002, str. 42). Nove samoizdelane identitete morajo biti hkrati 

trdne, da jih bomo kot take lahko prepoznali in dovolj gibke, da se bodo lahko v vedno 

spreminjajočih se okoliščinah hitro prilagajale in ne omejevale svobode prihodnjih gibanj. 

Vsak človek je svoboden, da lahko izbira, bi rekli eksistencialisti, da si lahko izbere identiteto, 

izpostavimo eno od svobodnih izbir mi. In – koliko je svoboda res svobodna, če je utemeljena 

na porabniški izbiri? – se vpraša Bauman. 
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Kako svoboden je posameznik, ki se identificira s produciranjem in z uporabo množično 

proizvedenih izdelkov? V času, ko so stvari postale okrasje identitet, svoboda temelji na 

pripomočkih in substancah, ki jih zagotavlja trg. Kako široka pa je fantazija srečnih kupcev za 

eksperimentiranje? Ne gre samo za nakupovanje. Morda so tu še pomembnejši problem 

množični mediji, ki s propagandnim materialom onesnažujejo domišljijo ljudi povsod in 

vedno, tudi ko ne kupujejo, ampak enostavno – živijo – svoja majhna, lepa življenja. Mediji s 

podobami, »resničnejšimi od resničnosti«, določajo standarde resničnosti in njenemu 

ocenjevanju, hkrati pa silijo posameznika k izboljšanju njegove stvarnosti, ki ni nikoli dovolj 

dobra. Dosežejo, da si želimo življenje, ki ga prikazujejo in lastnega življenja sploh ne 

zaznavamo več kot resničnega, saj je preslabo, premalo barvito, preveč dolgočasno. V upanju, 

da nekoč dosežemo sanjsko življenje z ekranov in plakatov, ki »nam je na voljo, če se za to 

odločimo«, se trudimo čim bolj natančno držati predlaganih nasvetov za srečo (prav tam, str. 

108-109). Ljudje so se začeli obnašati, kot da bi njihova življenja nekdo snemal in posnetke 

predvajal nevidnemu občinstvu ter posnetke shranjeval še za kasnejše prikazovanje, opozarja 

Lash (v Bauman, 2002, str. 108). Postali smo (samo še) kopije kopij. Zrcalo ekranom. Optična 

iluzija v medijskem materialu nas rada zavede, da se nam zdijo življenja drugih ljudi kot 

umetnine, enotna in dosledna. Z zunanjega gledišča se zdijo njihove identitete ekspresivne, a 

določene, fiksirane in trdne, kot osrednji del njihovega bitja, ki jih vodi v premišljena dejanja 

in ustvarja njihova filmska življenja. Zdi se nam, da nam samim manjka prav to – ubranost, 

logičnost, konsistentnost harmonične identitete, ki bi zavladala v našem večnem brezupu 

izgubljanja v kaotičnem neredu vsega, kar smo in kar se nam dogaja. Velikokrat se zgodi, da 

imajo ljudje občutek, da so nekoč v svoji preteklosti »vse to« že imeli in bi radi to nazaj. 

Vendar je preteklo identiteto, ki se zaradi spreminjajočega sveta okoli nje mora spremeniti, 

mogoče skupaj držati le z lepilom fantazij ali sanjarjenja (prav tam, 2002, str. 105-107). 

Kraljevska pot k izpolnitvi identitetnih fantazij je v našem potrošniškem času in prostoru 

nakupovanje v identitetnih supermarketih. Tam si (naj) človek izbere identiteto, si jo po svoje 

sestavi, razstavi, kombinira z drugimi in se je drži, dokler si želi. V svetu postindustrijskega 

kapitalizma in demokracije vlada ideja, da je smisel življenja proces (svobodnega) izbiranja. 

Nekoč je človekov obstoj temeljno določala usoda: vnaprej določene samoumevnosti so 

obsegale večji del življenja, človek je šel skozi faze svojega življenja od rojstva prek otroštva 

in mladosti, se šolal, poročil, si ustvaril družino, opravljal poklic, se staral, zbolel in umrl po 

vnaprej določenih vzorcih, prav tako kot je bil njegov notranji svet (identiteta, čustva, 

vrednote, dojemanje sveta) skoraj nespremenljivo določen z njegovo usodo ob rojstvu. 

Takšno življenje je spremenila ideologija odločanja. »Etos demokracije naredi iz izbiranja 

temeljno človekovo pravico.« (Berger in Luckmann, 1999, str. 43). Dogaja se nam tiranija 

navideznih izbir; sploh ni več mogoče ne izbirati, pluralizem sili v izbiranje, tako kot sodobna 

ponudba potrošnega blaga sili k odločitvam. Človek je dnevno prisiljen k izbiranju, izbirati 

mora vse od trivialnih življenjskih dobrin do največjih življenjskih odločitev, vendar se mu 

kot možnosti ponuja le vedno več istega. Vsako možnost o izbiri drugačnega družbenega reda 

je odnesla pasivna »filozofija« »new age«-a, da pravzaprav ni potrebno spreminjati realnosti, 

temveč le svoj pogled nanjo (Salecl, 2011). Navidezno lahko posameznik postane kdorkoli, 

saj ima neomejeno število možnosti, s katerimi lahko izbira, kaj bo postal. Več jih je kot bi jih 

lahko v svojem kratkem življenju preizkusil, zato velika večina njih nujno ostane neraziskana. 

Beda izhaja iz preobilja možnosti, ne iz pomanjkanja izbir. Poleg tega vso sladkost svobode 

izbiranja odpravi trenutek identifikacije, ki prekine izbiro – ko dosežeš konec, ko se odločiš 

za eno od možnosti, nisi več svoboden. Tudi realnost oklesti število izbir, ki jih imamo 

resnično na razpolago. »Neskladje med individualnostjo kot usodo in individualnostjo kot 

praktično in realistično zmožnostjo samouveljavljanja je čedalje večje« pravi Bauman (2002, 

str. 46), Strauss pa, da je »druga stran neokrnjene svobode nepomembnost izbire« (v prav 

tam). Kot bi svoboda vedno prišla prepozno, ko ni več možnosti, da bi jo resnično uveljavili.  
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Današnja prizadevanja za »subjektivno resnico jaza«, »notranje bistvo, skrito za vsemi 

zunanjimi, površinskimi videzi« so ostanek »romantične koncepcije jaza« (Bauman, 2002, str. 

110). V današnji »družbi intervjuja«, kot ji pravita Atkinson in Silvermann (1997, v prav 

tam), želi večina socialnega raziskovalnega dela s podrobnim zasliševanjem in seciranjem 

osebnih izpovedi priti posamezniku »do dna«. Opozorita, da s takimi postopki pravzaprav 

ustvarjamo jaze s pomočjo pripovednosti biografskega dela in ne, da jih razkrivamo s 

pomočjo zbiranja pripovedi. Priče smo spektaklom iskrenosti v javnih medijih, ki naj bi 

prepričevali o »vrenju notranjih jazov, ki si želijo na plano«. Dejansko pa imamo opravka 

»le« s »porabniško-družbeno različico vzgoje srca«, ki s prikazovanjem čustvenih stanj in 

njihovih pravilnih izrazov, iz katerih naj bi bile stkane »popolnoma osebne identitete«, 

potrjujejo njeno javno sprejemljivost (prav tam, str. 110-111). Naše življenje je od rojstva do 

smrti javna razstava, ki se ji ne moremo izogniti, »ker smo tako ali tako na njej« (Galimberti, 

2010, str. 50). Predvsem pri mladih je viden vznik nekega življenjskega občutka, da živijo, le 

kadar se razkazujejo (objavljajo). Njihovo identiteto zamenjuje oglaševanje podobe, ne iščejo 

več sebe, temveč reklamo, iz katere so narejeni. Iz življenja sodobnega človeka je 

sramežljivost izvzeta; namreč sramežljivost, ki je ločila njegov notranji svet od zunanjega. 

Podrle so se meje, ki so diskretno, edinstveno, zasebno, intimno plat puščale v svobodno 

razpolago posamezniku, ki se je skrbno odločal, komu bo zaupal (vse) svoje skrivnosti. V 

dobi »reality show«-ov živimo na način, da lahko (če želi) vsak tujec pozna vse naše 

skrivnosti, naša intimnost, ki je varovala tudi našo svobodo, je postala sredstvo in cilj 

razkazovanja in oglaševanja. Kdor nima česa pokazati, ne svojega telesa ali blaga, ne svojega 

uma, spretnosti ali sporočila, razkazuje svojo notranjost, da bi nekako prišel iz brezimnosti. 

Od javne reprezentacije notranjosti posameznikov, ki so nekoč skrivale zaloge občutij, čustev, 

idej in pomenov, ki so se izogibale homologaciji (Priročni slovar tujk, 2005, str. 316, 

homologacijo razloži kot: postopek s katerim pristojna ustanova preverja, ali določen 

proizvod, zlasti tujega izvora, ustreza predpisanim pogojem), imajo veliko korist oblasti, ki k 

homologaciji stremijo, da bi s posamezniki lažje upravljale (Galimberti, 2010).  

 

Duhovno prazen človek v terapevtski družbi 

 

Sicer pa je tako ali tako vse brezupno. Tudi ko bi za to imel na voljo milijon let, ne bi mogel 

zbrisati niti pol napisov »Jebi se« po vsem svetu. To je nemogoče. 

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Taylor (2000) trdi, da je potrebno za učinkovito vključitev v večplastno debato o človeški 

družbi najprej videti, »kaj je v kulturi sodobnosti velikega, prav tako pa tudi, kaj je v njej 

plitkega ali nevarnega« (str. 102). »Cilj proučevanja družbe in praktičnega delovanja je 

doseči, da najbolj žlahtna semena vzklijejo in da kali zla zgnijejo. Zato moramo družbo 

preučevati v konkretni zgodovinski perspektivi in le če smo dovolj ostroumni, učeni in 

senzibilni, da smo za povrhnjico pojavnosti sposobni otipati spodnje plasti, bomo z 

globinskim pogledom ločili zrno od plev.« (Žalec, 2000, str. 113) Pa se malo razglejmo med 

vrstice umov, ki so poskusili opisati bolezen sodobnega posameznika v družbi. 

V poglavju o duhovnem problemu sodobnega človeka Jung (1994, str. 152-170) zanimivo 

opredeli »sodobnega« človeka. Predstavlja mu človeka, ki se popolnoma zaveda sedanjosti, 

tako svoje individualne kot družbene in trdi, da je tak človek nujno samotar, k temu pa naj bi 

ga privedli postopni koraki ozaveščanja o sedanjosti, ki so koraki stran od njegove prvotne, 
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primitivne nezavedne identitete (»participation mystique«) z množico v njeno skupno 

(arhetipsko) nezavedno. Vsak korak sodobnega človeka je dejanje osvobajanja od prvinskega 

nezavednega, ki obvladuje večino človeštva, k »nezgodovinskosti« brez tradicije, brez 

vrednot in stremljenj preteklih svetov, k skrajnemu robu sveta. Tam se sreča s praznino, iz 

katere nemara izvirajo vse stvari, tudi vse, kar je sodobni človek prerasel in pustil za seboj.  

Nadaljujmo kulturno – s kulturo: Tradicionalna kultura z vsemi smisli in vrednotami je na 

Zahodu začela razpadati v času znanstvene revolucije v 17. st. Newton začenja novo dobo 

tehnologije, industrijske revolucije, temu vzporedno pa se pojavijo vzpon individualizma in 

racionalizma ter globoka erozija religioznih prepričanj in filozofskih stališč, na katerih je 

družba do tedaj temeljila. Nova tehnologija je človeku ponudila številne izboljšave 

vsakdanjega preživetja, vendar je hkrati temeljno spremenila življenje človeka: ljudje so se 

preselili iz podeželja v velika mesta, kjer so delali v industrijskih obratih, skupnost in družina 

sta bili razbiti, tradicija in obrt pregnani, na navado in ponavljanje se v življenju ni bilo več 

mogoče zanesti. Osrednja načela newtonovskega pogleda; atomizem, determinizem in 

objektivnost, so izkoreninila človekovo dušo (Zohar in Marshall, 2000, str. 33-36).  

Kje naj zdaj najdemo smisel človeške izkušnje, če so poleg naravoslovnih, celo družboslovne 

vede 19. in 20. stoletja prevzele idejo newtonovskega človeka; kakšen je smisel umskega ali 

genskega stroja, teles kot zbirk posameznih delov, človeka, ki se vede pogojeno in 

predvidljivo, katerega duša je le utvara arhaičnega religioznega jezika, mišljenje pa dejavnost 

celic v njegovih možganih? Težko bo. Zdravstvena stroka opozarja, da lahko vzrok velikega 

deleža bolezni sodobnega človeka, kot so; rak, bolezni srca, alzheimerjeva bolezen, depresija, 

izčrpanost, alkoholizem, zasvojenosti in mnoge druge iščemo v odsotnosti smisla, pozabi 

duhovne razsežnosti človeka. Tudi uradnim zahodnim znanostim o duši – psihologiji in 

psihiatriji, ki se osredotočata na ego – so se v dosedanjem delovanju izmikali človeški pojavi, 

ki jim niso mogli najti vzroka v znanih teorijah o egu, jih pa lahko opišemo kot posledice 

duhovnih vzrokov; obsedenost, zlo in brezup. To so bile pogosteje teme umetniških del in 

religioznih spisov kakor ukvarjanja psihologov in psihiatrov (prav tam). Zdravniška stroka 

opozarja na potrebo po celostni obravnavi bolezni, saj se zdravljenje človeka ne sme več 

osredotočati zgolj na fizične znake bolezni in farmakološko zdravljenje kot odpravljanje le-

teh. Potrebno je zdraviti vzroke in ne (le) posledic bolezni. Potrebno je resnično izhajati iz 

osnovne zdravstvene definicije o zdravju, ki ga opisuje kot človekovo stanje »popolnega 

telesnega, psihološkega in socialnega blagostanja« in korenito spremeniti prakso zdravljenja, 

saj 10-minutni zdravnikov in bolnikov »zmenek na slepo« še zdaleč ne upravičuje pojma 

zdravljenja v okolju, ki se ponaša z najnaprednejšimi znanji, duhovi, tehniko in tehnologijo 

znanosti o človeku. Seveda bi to hitro spet enkrat na nekem področju na splošno pomenilo, da 

je potrebno spremeniti celoten družben ustroj tako, da družba ne bo producirala bolezni že kot 

nujnega zla pri omogočanju svojega obstoja. Zato bodimo raje skromni in konkretni. Začnimo 

raje z majhnimi, vendar nikakor ne malenkostnimi korak(c)i, za katere vsakdo, ki se poklicno 

ukvarja z zdravjem ljudi, zagotovo lahko prizna, da so potrebni: začnimo bolj(e) povezovati 

strokovnjake na področju človekovega telesa s strokovnjaki za človekovo dušo in duha ter 

strokovnjaki za družbeno okolje že pred fazo sprejema »bolnika« v psihiatrično bolnišnico ali 

zapor. Povezujmo strokovnost »konkurentov« na trgu človekovega zdravja, da pridobimo 

potrebno širino v obravnavi kompleksnega »pojava človek« in tako oplemenitimo »parcialne 

interese« poklicev, ki ne smejo nikoli pridobiti ekskluzivnega monopola nad »ukvarjanjem s 

človekovim zdravjem«. Zdaj pa se spet vrnimo k bolj sociološko obarvanim razlagam kulture. 

Po polovici stoletja vojnih katastrof je postal človek nezaupljiv in dvomljiv, nima zaupanja 

vase in dvomi še v lastno vrednost. Ljudje prejšnjih vekov so videli moralne in politične 

izprijence v tujcih, sodobni človek je po svetovnih vojnah uvidel, da je enak kakor vsi drugi. 
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Sodobni človek izgublja upanje v možnost racionalne ureditve sveta in ne sanja več miru in 

harmonije. Ni več vnet za politiko, ni aktivist za predrugačenje sveta, zaprl se je vase in v svoj 

svet, svojih psihičnih energij skoraj noče (več) uporabljati v zunanjem svetu in za skupno 

dobro (Jung, 1994, str. 157). Vidni misleci našega časa opozarjajo, da tudi inteligenca ne 

prevzema več svoje družbeno odgovorne vloge voditeljev mnenj in gibanj v dobro družbene 

sedanjosti in prihodnosti. Če Russell (b. d.) v svoji maniri pojasnjuje, da je osnovni problem 

sveta to, da so bedaki in norci vedno tako prepričani vase, modrejši ljudje pa polni dvomov 

(»The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of 

themselves, but wiser people so full of doubts.«), lahko razumemo, da je potrebno biti danes 

zares velik norec in bedak, da bi bili lahko v (ne)kaj tako prepričani, da bi lahko »mirno živeli 

dalje«. »Sodobni človek je izgubil metafizično gotovost svojega srednjeveškega brata in jo 

nadomestil z ideali materialne varnosti, splošne blaginje in človečnosti. Toda človek bi moral 

biti več kot optimist, da bi lahko verjel, da tudi ti ideali niso že zelo omajani. Celo materialna 

varnost je šla po vodi, kajti sodobni človek pričenja spoznavati, da sleherni korak proti 

materialnemu napredku le še prispeva h grožnji splošne katastrofe.« (Jung, 1994, str. 158) 

Mnogo psihologov in drugih strokovnjakov je v 20. stoletju začelo naglas govoriti o trpljenju 

sodobnega človeka, znanemu kot shizoidni osebnosti, ki živi v »bivanjski praznoti«, 

»eksistencialnem vakuumu«, kot bi rekel Frankl (2005). Psihiatrične raziskave konec 90. let 

so pokazale, da za shizoidno dezorientacijo trpi 60-70% prebivalstva razvitega sveta. Večina 

od njih se na svoje zdravnike, psihologe, psihiatre in ostale delavce v poklicih pomoči obrača 

zaradi bolezni smisla; depresije, izčrpanosti, stresa, motenj prehranjevanja, zasvojenosti. 

Zakaj postajamo kot kultura nori? – se v delu Duhovna inteligenca (2000) po tem sprašujeta 

Zohar in Marshall in iščeta razloge v odtujenosti posameznika in kolektiva, v posameznikovi 

duševni labilnosti, ki izhaja iz odmaknjenosti od središča, smisla, pomenov, ciljev, vizije, 

odtujenosti od korenin človeškosti. 

V današnjem času je »posebno pogosta občutljivost za iracionalne in nesmiselne strani naših 

življenj« (Gardner, v Škrabec, 2005, str. 19). Značilno za nas je, da se nam zdijo grehi zgolj 

bolezen in ne zavestna odločitev za zlo, junaških dejanj pa sploh ne znamo več ceniti. 

Tragičen položaj človeka in njegovo nezadovoljstvo v življenju je »dejstvo, ki ne izhaja ne iz 

kapitalizma ne iz judovsko krščanske misli« (prav tam, str. 43). »Ostanki, ki so nam jih 

zapustile stare, primitivne civilizacije, dokazujejo, da je bil takšen neprijeten položaj od vedno 

znan in razkrit. Družbeni položaj posameznika ne spremeni drugega, kot da nekoliko izboljša 

ali poslabša bolezensko stanje zaradi bivanja v svetu, saj je vse življenje zgolj trpljenje.« 

(Ionesco, 1977, v prav tam) Neumann, nasprotno, zgodovinsko povezuje razkol v psihi 

zahodnjaškega človeka z zanj značilnim »lažnim humanizmom«, ki naj bi se razvijal v 

procesu neuspešnega spajanja judovsko-krščanske resnice vere in grške filozofije. Svojo 

sijajno kulturo Zahod odplačuje z razcepom v duši zahodnjaškega človeka, trdi Neumann, ker 

grškega razuma, ekstraverzije in estetske harmonije ni zmogel združiti z judovsko-krščansko 

religiozno izkušnjo (2001, str. 168-170).  

»Ali ni morda tako, da slišimo le najnovejše ponavljanje stare tožbe? Ali pa je to jadikovanje 

izraz stiske, v kateri se človek vedno znova znajde zaradi majavega svetovnega reda? Bo 

ponovno zazvenela tožba, da je človeško življenje življenje k smrti?« (Berger in Luckmann, 

1999, str. 11) Tudi Frankl v svojem delu Človek pred vprašanjem o smislu (2005) opozori, da 

smo ljudje postali pesimisti in se premnogim od nas zdi zgodovina sveta kot en sam velik 

padec v katastrofo – padec iz ene katastrofe v drugo, iz prejšnje v naslednjo. Vendar je tako, 

da je v svetu večno prisotno trpljenje in je nek del človeškega sveta vedno v slabem položaju, 

potem pa, ko se mu položaj izboljša, sledi trpljenje na nekem drugem delu sveta. Takšno 

pesimistično življenjsko občutje vdira tudi v umetnost. Umetnost namreč ni vodljiva in niti ni 
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preusmerljiva, zato je ne moremo odvrniti od izražanja tistega (o tistem), kar zaznava. In če 

želimo, naj bo umetnost prava, ne smemo od nje zahtevati, da je vedno lepa. To bi pomenilo, 

da zamenjujemo estetiko s kozmetiko in da imamo umetnika za »člana neke vrste društva za 

olepševanje realnosti«, opozarja Frankl (2005, str. 138).  

V sodobnem svetu modernega človeka ima terapevt veliko dela. Izkušnje brezsmiselnosti, 

obupa, strahu, osamljenosti, občutka uničenja vsega bistvenega so v središču sodobne 

resničnosti in se množično odražajo v nevrozi in psihozi tako posameznika kot narodov. 

»Atomizacija posameznika« v industrializirani in kolektivizirani družbi, »ki je nezavedno in 

brez obrambe prepuščen dogodkom, je simptom procesa notranje in zunanje kolektivizacije, 

ki je v političnem nasilju našega časa zgolj dobil svoj zunanji izraz« (Neumann, 2001, str. 

167). V osamitvi je posameznik zapadel v obup, zveden na kolektivno uporabno snov molče, 

zavedajoč se svoje nemoči, sprejema družbeno nasilje časa. Razblinja se nadosebno kot 

osmišljujoče, religije so neučinkovite. Ogroženo je dostojanstvo človekovega jaza, ki je bilo v 

zahodni kulturi nekaj sakralnega, njegova svetost je izhajala iz patrialhalne podobe boga 

(Boga) zahodnjaškega kulturnega kanona. Brezbožni Nič (nič) človekovega obupa vre na 

plano kot temelj eksistence. Enotnost ljudstva in nacije je v razkroju. »Problematično je že 

samo postavljanje vprašanja po smislu, kajti absurdnost človekovega bivanja se zdi tako 

evidentna, da njeno vzdrževanje in sprejemanje velja za najvišjo in poslednjo zahtevo.« (prav 

tam) »Dvomim, torej sem človek« (Dubito ergo homo sum) parafrazira Trstenjak Descartesov 

»Cogito ergo sum« (Mislim, torej sem). V dvomu je tragičnost človeške veličine. Dvom 

povzroči trganje človekovih vezi z družbo in svetom, ki jih je človek poprej ustvaril z 

razumom, po spoznanju resnice. Duhovno miselno ravnotežje postaja z dvomom nestabilno, 

omahljivo, temeljni odnos do soljudi pa – nezaupanje. »Resnica človeka ustalja, dvom ga 

zamaje; resnica mu pogled jasni, dvom ga spravlja v omotičnost.« (Trstenjak, 1993, str. 212) 

Berger in Luckmann iščeta rešitev v intermediarnih institucijah, ki naj prispevajo k temu, da 

se bodo subjektivni izkustveni vzorci in vzorci delovanja posameznikov zlivali v družbeno 

pogajanje in uveljavitev smisla, da se posameznik v sodobnem svetu ne bo počutil kot popolni 

tujec. Le tako je mogoče preprečiti, »da bi identiteto posameznika in intersubjektivno trdnost 

družbe ogrozila ali celo uničila kriznost moderne dobe« (1999, str. 64). 

Pristni predstavniki moderne družbe so ljudje z notranjo praznino, pravi Trstenjak, ki življenja 

ne znajo uživati, čeprav se noč in dan pehajo za užitki. Nesrečni so in čutijo to notranjo 

praznino. Ne poznajo skrivnosti sreče, ki jo poznajo preprosti in skromni ljudje, »ki se znajo 

iz srca veseliti tudi skromnih dobrin, majhnih daril in vsakdanjih stvari; ki jim je osrečujoč že 

pogled na jasno nebo ali lepo pokrajino« (1993, str. 281). Za modernega človeka ni več 

nikakršnega smisla v življenju, za katerega bi se bilo vredno žrtvovati. Zato mu je vse početje 

nesmiselno. Postaja živčen, nevrotičen, z bojazljivostjo se bori proti usodi, v strahu pred 

prihodnostjo in vsem, kar ga lahko doleti, izgublja potreben mir in odnos do življenja. 

Takšnemu človeku ne more pomagati le globinska psihologija, ki mu omogoči ozavestiti 

podzavestni strah in razvozla komplekse, ga sprosti in notranje osvobodi  njegovo duševnost. 

Potrebno ga je preusmeriti, trdi Linderberg (v prav tam, str. 146): »Ni dovolj, da damo 

človeku ogledalo, v katerem vidi samo sebe; bolje bi bilo, da bi mu zastrli vsa ogledala, da bi 

mu tako odprli oči za lepote tega sveta in za bolečino stvari, ki živijo na njem.« Iz same 

sebične skrbi zase, za svoje preživetje in dobrobit je namreč človek izgubil živce in z njimi 

vez s svetom in ravnotežjem v njem.   

Tudi Frankl in Jung poudarjata človekovo potrebo po smislu. Človek je vedno usmerjen na 

nekoga ali na nekaj, na smisel, ki ga kot človek izpolni, ali na človeka, ki ga sreča. Zaradi 

preseganja samega sebe je človek bitje, ki išče smisel. Volja do smisla človeka obvladuje. Ta 

volja do smisla je danes frustrirana. Osrednji problem današnjega človeka je brezsmiselnost. 
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Vedno več je ljudi, ki se na psihiatre, psihologe in druge svetovalce obrača zaradi občutka 

nesmiselnosti, te »nevroze našega časa«. Namreč, današnji človek ni več seksualno frustriran 

kot človek v času Freuda, ampak eksistencialno frustriran, ne trpi več zaradi občutka 

manjvrednosti kot v času Adlerja, temveč trpi zaradi občutka nesmiselnosti in bivanjske 

praznote (Frankl, 2005). Pomoč išče zato, da bi mu »zdravnik« (njegove duše) pomagal 

poiskati smisel, ne zanimata ga vsa razum in znanost. »Pacient išče nekaj, kar ga bo prevzelo 

in kar bo dalo smisel in obliko zmedi njegove nevrotične duševnosti.« Ne zdravnik, ne 

terapevt, niti učitelj ni dolžan imeti dokončnega in trdnega svetovnega nazora, tega tudi 

njegova poklicna zavest ne zahteva. In kaj bo storil potem, se vpraša Jung, »ko ugotovi, zakaj 

je njegov pacient bolan; ko sprevidi, da zato, ker mu manjka ljubezni in ima le spolnost; ker 

nima vere, saj se boji zatavati v temo; ker nima upanja, saj je razočaran nad svetom in 

življenjem; ker ne razume, saj ne zna razbrati smisla lastnega življenja« (Jung, 1994, str. 

174)? To vprašanje ostaja tudi za socialne pedagoge odprto v upanje na nove rešitve 

praktičnih posegov. Frankl trdi, da ima umetnost terapevtski potencial. Zato naj se ne bi smela 

vdajati cinizmu in nihilizmu; »...če pisatelj bralca že ne more narediti imunega na obup, naj ga 

vsaj ne okuži z njim« (2005, str. 143). Mogoče lahko to svetujemo tudi socialnim pedagogom. 

(Medtem ko se umetnost bržkone upira takim nasvetom glede odgovornosti in kompromisov.)  

Trstenjak (1993) nam stanje sodobnega človeka v svetu predstavi precej bolj usmerjen v 

upanje, univerzalno človekovo dimenzijo (»popolna odprtost v prihodnost, v nedogled«), brez 

katere človek ne bi preživel. Človek je v upanju ekstatično bitje, ki ima svoje težišče zunaj 

sebe, onstran sebe v prihodnosti. Moderni človek je poln eksistencialnega strahu, vanj pa se 

stalno vmešava tudi upanje. Upanje je dvignjeno nad strah in ni kot strah pasivno ter zaprto v 

nič, čustvo upanja izhaja iz sebe in dela ljudi prostorne, namesto da bi jih utesnjevalo. 

Trstenjak poudarja pomen samospoznanja za človeka, ki je pogreznjen sam v sebe, saj mu 

lahko omogoči srečno, osmišljeno bivanje v svetu. Samoopazovanje je vir za samo-

spoznavanje in tudi vir za spoznavanje drugih. Nobenega spoznanja ni brez spoznanja samega 

sebe. Drugega zmoremo spoznati le toliko, kolikor pri tem podoživimo sami sebe. Osebnostni 

svet drugega, vključno z vsemi razpoloženji, čustvi in strastmi, nam je dostopen na podlagi 

lastnih vsebin in zavedanja o njih. Človek samega sebe ne vidi le po svojih stvaritvah, tako 

kot ga vidijo in na podlagi katerih ga lahko ocenjujejo drugi, temveč tudi v mislih in nagibih, 

ki jih v stvaritvah ni mogel ali hotel izraziti. Vendar velja tudi, da je vsak sebi najbližji in 

preveč blizu, zato si je obenem najbolj tuj in oddaljen. Samoopazovanje pomeni neposredno 

spoznanje, ki je zaradi te neposredne bližine najbolj jasno in domače, a hkrati tudi najbolj 

nejasno in tuje. Sami sebi vidimo neposredno »v dušo«, a brez razdalje, zaznamo nešteto 

nians občutij, razpoloženj in čustev, toda celotno našo osebnost vidi bolje nekdo drug, ki nas 

lahko opazuje z razdalje. Le on nas lahko vidi kot od sebe ločen objekt. Človekova duševnost 

je vsakemu človeku neizčrpen vir opazovanja, spoznavanja in pripovedovanja. Običajno je v 

človekovem samospoznanju preveč samovšečnosti, saj se navadno vidimo takšne, kakršni 

hočemo biti in ne taki kot dejansko smo. Vse naše opazovanje in spoznavanje je bolj ali manj 

čustveno naglašeno, prepojeno s čustvi, željami, nagnjenji in pričakovanji. Vse naše mišljenje 

in razsojanje je vrednostno uglašeno. »Vsaki stvari, ki jo opazujemo, pripisujemo nehote tudi 

določeno vrednost; vse lastnosti in posebnosti so za nas tudi hkrati slabe ali dobre, pomenijo 

slabost ali krepost.« (prav tam, str. 35) Veliko ljudi se ne zna opazovati, ne vidijo se v svoji 

notranjosti, ne vedo, kaj bi s sabo počeli. Trstenjak verjame, da imamo za umetnike tiste ljudi, 

ki so sposobni opisovati, izraziti svoj notranji svet, svoje notranje doživljaje, »svojo vsak dan 

spreminjajočo se, nemirno tekočo notranjo reko, v katero ne moremo stopiti dvakrat« in ki to 

počnejo z dobršno mero distance. Naša duševnost se tako kot svet okoli nas stalno giba in 

spreminja, kar umetnik ve in ne poskuša z mnenji prekriti ali zatajiti: »Hiše sedanjosti so le 

šotori, mi potujoča smo karavana« poetično opiše to spreminjanje Župančič (v prav tam). 
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Trstenjak zato ne polaga rešitve v človekova dokončna spoznanja in pravi, da je prvo 

spoznanje, s katerim se moramo sprijazniti, opisano kot življenjska modrost: »Važnejše je 

življenje sprejeti ko razumeti.« (prav tam, str. 47) Neumann pa opozarja, da umetnost ni 

vedno najboljša pot za vsakogar. Velik porast psihičnih bolezni našega časa pripisuje 

prepovedi dostopa človeka do njegovega kraljestva psihe in nezavednega. Psihične bolezni 

razloži kot vdore v te cone. Ustvarjalni proces kot temeljni pojav človeškega je preseganje 

duševne patologije, vendar se ne more zgoditi pri vsakemu človeku. Plast kaosa je od sveta 

zavesti ločena z »ognjenim pasom emocij«, razlaga, »povprečni posameznik se upravičeno 

nikakor ne odloči, da bi se potopil vanj« in s tem tvegal obsedenosti in prevzetosti, ki bi 

zamajale njegovo »zdravo osebnost« (2001, str. 23). Naj mu še naprej zadostuje, da se s 

pomočjo kulturnega kanona (religije, umetnosti), ki je kolektivu prilagojen in vključen v 

družbene obrede, s spoštovanjem in potrebno distanco približa magičnemu »vulkanskemu 

področju podzemnega ognja« – nezavednim kaotičnim silam (prav tam). 

Zohar in Marshall, ki sta v svoj razmislek o neudobni poziciji sodobnega človeka umestila 

pojem duhovne inteligentnosti opozarjata, da je v naši duhovno otopeli kulturi samozavedanje 

kot eden od najbolj zanesljivih znakov visoko razvite duhovne inteligentnosti povsem 

zapostavljeno: »Od trenutka, ko začnemo hoditi v šolo, nas urijo, da gledamo navzven 

namesto navznoter, da se osredotočamo na dejstva in praktične probleme zunanjega sveta, da 

smo usmerjeni na cilje« (2000, str. 264). Zahodni izobraževalni sistem je iz kurikula dosledno 

izločil razmislek o sebi, spoznavanje sebe, svojega notranjega življenja, delo s svojo 

osebnostjo, čustvenostjo, duhovnostjo. Naša duhovno otopela družba je postala družba žrtev 

zunanjih okoliščin, »sistema«. Njuna rešitev predlaga ozaveščanje ljudi o njihovi svobodnosti. 

Človek mora najprej prevzeti odgovornost za svoje življenje nase. Spoznati mora, da se sicer 

v življenju lahko znajde v težkih in bolečih situacijah, da pa je le od njega odvisno, kako bo v 

danih okoliščinah deloval. Množična kultura, katere del smo, nas preko medijev spodbuja k 

poenotenem mišljenju in mnenju. Masovna proizvodnja dobrin in storitev nam v t.i. družbi 

svobodnih izbir manjša možnosti izbire, oglaševanje pa onemogoča še tisto malo procesa 

resnega in treznega izbiranja, ki povprečnemu človeku v procesu prilagajanja ostane na 

razpolago. Kultura mode in trendov celo intelektualcem diktira izbire intelektualnih novosti. 

Eden glavnih pokazateljev duhovne inteligentnosti je prav neodvisnost posameznika od 

okolja. To ne pomeni, da človek živi povsem odtujeno od okolja, ampak, da v njem ohranja 

kritično distanco, da se je sposoben upreti množičnemu pritisku in si ustvari svoja prepričanja 

in mnenja, ne glede na to, koliko (ne)popularnosti bodo v širšem okolju deležna. Za to je 

nujno potrebno posameznikovo samozavedanje in globoka zavest o obstoju osebnega središča 

v njem samem. Posamezniki, ki svoje življenje bolj ali manj preživijo v okviru zadovoljevanja 

ega, so le niz individualiziranih mehanizmov za obvladovanje okolice, ki so se razvili na 

podlagi izkušenj. Visoko razvite duhovne osebnosti imajo funkcionalno razvit ego in so hkrati 

sposobne zdravega sodelovanja v skupini. Njihovo nasprotovanje drugim, množici, ni poza, ni 

moda, ni samo sebi namen, temveč je sredstvo, da lahko drugim predstavijo svojo perspektivo 

in s tem nekaj prispevajo tudi za druge. Tu nimamo opravka z egoizmom, temveč s pristno 

individualnostjo, za katero je potrebno veliko poguma (Zohar in Marshall, 2000). 

Neumann kot psiholog, zdravnik in filozof opiše srečevanja z ljudmi, ki prihajajo k njemu po 

pomoč: »Brezsmiselnost, trpljenje, strah, krivda, obup – to, kar spravlja v dvom tako 

imenovane bolnike, kar jih vodi k meni v pričakovanju, da jim lahko pomagam – to vedno 

spravlja v dvom tudi mene samega.« (Neumann, 2001, str. 165) Zaradi enakih ali istih 

vzrokov trpi tudi sam in tudi sam ob tem ostaja brez odgovora. Ne gre za to, da v neugodnih 

stanjih najdemo pravilni odgovor, temveč da »vselej najdemo ustrezni odgovor«, pravi (prav 

tam). Izkušnja vsakega človeka je posebna, edinstvena, specifična, pri vsakemu človeku se 

odvija drugačen proces spraševanja, ki povzroči dvom o samem sebi in vsakdo najde odgovor 
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in smisel v nečem drugem. Izkušnja bolezni in ozdravitve je vedno neponovljiva in 

individualna. »Toda bolezen je le osvetlitev človeškega bivanja nasploh in stanje bolnega 

človeka, v katerem dvomi o samemu sebi, vedno na novo postavlja pod vprašaj obstoj človeka 

današnjega časa in s tem tudi moj lastni obstoj ter kliče in poziva na odgovor.« (prav tam) Kot 

svetovalec človek vedno odgovarja iz svoje lastne izkušnje, zato je možno, da bo človeka, ki 

pri njem išče pomoč, prizadel. A hkrati je možno, da bo tudi ta človek s svojim odgovorom 

prizadel svetovalca. »Naložena« sta namreč eden drugemu s svojim jazom in nasproti sedečim 

ti-jem. Pri terapiji je »prenos in nasprotni prenos osnova tistega skupnega, iz česar nastane (če 

nastane) odgovor na vprašanje«, med govorečim in poslušajočim (pisočim in beročim) obstaja 

»vzajemnost samo-izročanja in samo-vzdržanja, iz katere šele lahko nastane presežno, ki ga 

izkusimo kot osmišljujoče« (prav tam, str. 166). Pomembno za terapevta je, da je sposoben 

vzdržati v stanju dvoma in obupa, tako v sebi kot pri drugem. Miller (v Lacan, 1988) bi o tem 

pomislil: Kako naj ne bi pogovora – katerega discipline nam še na misel ne pride odpravljati 

in o katerem smo radi prepričani, da že sam na sebi deluje terapevtsko – globoko spremenila 

resnica, ki se je uveljavila od Freuda naprej, in sicer, da je nesporazum bistvo komunikacije?  

In če gremo z opisovanjem človekove patologije našega časa še malo naprej, v območja javne 

strokovne kritike, ki sodobnemu človeku očita (patološki) narcizem, si pomagajmo s Kristevo, 

ki opisuje stanje duše, posajene v človeka sodobnosti: »Duša, ki je na določen način postala 

čisti pogled proti Enemu, proti inteligenci in dobremu, se torej znebi telesa in v dinamiki 

ljubezenskega povzdignjenja ustvari prostor zahodnjaške notranjosti.« (Kristeva, 2005, str. 

117) Človek, ki se odvrne od antičnega, postaja drugačen od »politične in erotične živali 

Antike«, postaja narcis. Družba je zmedena, saj mesto (polis) ni več njeno središče, družba je 

medtem postala civiliziran, kozmopolitski svet, človeka je prepustila »neizrekljivi samoti«. 

Narcis postane Modrec, politiko prepusti njenim zakonom, prostor odpre spekulaciji, njegova 

duša je prenehala biti boginja, prenoviti se mora v psihi, ki biva v notranjosti vsake 

individualne samote (prav tam, str. 122-123). Narcis ne more doseči zamenjave tesnobe s 

seksualnostjo, ker niti nima objekta, na podlagi katerega bi se to zgodilo. Njegova blaznost je 

bivanje v drugi razsežnosti, v odsotnosti seksualnega objekta. Njegova tesnoba se ne more 

spojiti z objektom, zato se vrne k njemu. Narcis nima objektne ali seksualne razsežnosti, on 

ljubi le sebe, je aktiven in pasiven, objekt in subjekt, vse v eni osebi. »Dejansko Narcis ni 

popolnoma oropan objekta. Narcisov objekt je psihični prostor; je podoba sama, privid. 

Vendar sam tega ne ve in zato umre. Ko bi se tega zavedel, bi bil intelektualec, ustvarjalec 

spekulativne fikcije, umetnik, pisatelj, psiholog, psihoanalitik.« (prav tam, str. 120) »Modrec, 

ki ga je že dosegel razum, vleče iz samega sebe to, kar najde v drugih; gleda proti samemu 

sebi; ne le, da se želi poenotiti in se odmakniti od zunanjih stvari, temveč je obrnjen v samega 

sebe in najde v sebi vse stvari.« (Plotin, v Kristeva, 2005, str. 123) 

Sodobno stanje človeka v svetu najdemo opisano tudi s pomočjo zgodovinske umetnosti: Iz 

poguma, da se zazremo v vsiljene meje človekovega obstoja in delovanja, se je rodila grška 

tragedija in še vedno pomeni tisto temeljno napetost, iz katere raste naša kultura (Škrabec, 

2005). Tragičnost, ki spremlja današnjega človeka, je tragičnost »zasebne narave«, o njej ne 

govorimo več kot »o trčenju med različnimi svetovnimi nazori, temveč o preprosti, a bistveni 

želji po obstoju, po ustvarjanju, po izražanju v sistemu, ki nam ni sposoben dajati popolne 

uresničitve« (prav tam, str. 42). Omajana je vera v razsvetljenske vrednote, družbene vezi so 

razkrojene. Ne obstajajo več trdno zgrajene družbene socialne skupine. Razlike med 

družbenimi sloji, ki so bile nekoč pomembne za tragedijo, nimajo več nobene prave osnove... 

»Uganka sfinge se ne razlikuje več od vprašanj, ki si jih postavljamo iz dneva v dan. Ni res, 

da bi življenje skrivalo nerazrešljivo skrivnost, dovolj opravka imamo že z vprašanji, ki so 

vidna, odprta, ki se nanašajo na najbolj običajne, vsakdanje stvari.« (prav tam, str. 41) 

»Čvekanje, izkoreninjenost razumevanja in dvoumnost so značilnosti današnjega sveta« 
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razmišlja Heidegger (v prav tam) o dekadenci današnje dobe, ki je našla svoj odsev v udobju 

namesto v trpljenju. Stanje duše, ki naj uživa, a ozaveščena svojega mesta in usode (ki je ne 

more spremeniti »svobodna volja« izbiranja in odločanja) v svetu nujno trpi v sedanjosti 

brezsmiselnega, v kateri se ji kot edini smisel obstoja ponuja prisvajanje stvari in uživanje v 

pridobljenem, se je pravzaprav v eksistencialnih vzklikih brezupa ponovilo kot Freisingov 

vzdih izpred 850 let: Tako zelo nas »teži spomin na spremenljivost usode v preteklosti, da 

sprejmemo smrtno obsodbo, ki jo nosimo v sebi, in si zaželimo, da bi se naveličali življenja« 

(v Berger in Luckmann, 1999, str. 11). 

Civilizacija ne more spočeti vedenja o sebi z ničelne točke. Tok dogodkov v svetu vodijo sile, 

ki so veliko močnejše od človekove volje. Praktični um je poskušal magično mišljenje in 

obvladovanje narave, psihičnih stanj in družbenih odnosov s pomočjo mitov kot dediščino 

neke pradavnine odstraniti iz političnega in gospodarskega življenja. Medtem se je izkazalo, 

da je racionalizem sam mitologija (Huxley, 2005, str. 103: »Bolj kot se znanost približuje 

odkritju in razumevanju obstoja, bolj očitna postaja mističnost obstoja samega.«) in da je 

umetnost kot kraj družbenega nezavednega, kjer vlada zavedni in svobodni odnos do mita, 

celo racionalnejša od racionalizma, saj na dialektično višji ravni dovoljuje sodelovanje 

magičnega in racionalnega razmišljanja. Umetnost kot kritika se ukvarja s tabuiziranim, 

potlačenim, prepovedanim, torej se mora v današnjem času tudi z mitom in magičnim 

mišljenjem. Mitsko in magično se spoprijema z deprimirajočimi družbenimi stanji in pomaga 

prepoznavati mitske in magične motive tudi v »racionalnih« odločitvah politike in 

gospodarstva (Wintersteiner, 2006a, str. 57).  

V Rojstvu tragedije Nietzsche dionizičnega človeka primerja s Hamletom: to je človek, ki je 

vsaj enkrat v življenju zagledal grozljivo bistvo stvari in ga spoznal, zato se mu gnusi vsako 

človekovo dejanje, ker zagotovo ve, da z njim v večnem bistvu stvari ni mogoče spremeniti 

ničesar. Čuti in misli, kako nesmiselno, celo smešno je, da od njega zahtevajo, naj iztirjeni 

svet vrne na izgubljeno pot. Po Nitzschejevem mnenju (1995) potrebujemo umetnost kot 

tančico za resnico, da bi se izognili pasti, v katero se prej ali slej ujame človek, ko spozna ves 

nesmisel svojega obstoja in mu je s tem vedenjem onemogočeno vsako dejanje. Umetnost 

edina zmore izrekati to strašno spoznanje o nesmiselnosti človekovega bivanja v takšnih 

podobah in predstavah, ki omogočajo kljub vsej zavesti živeti naprej. In natanko tako je bilo 

že pri starih Grkih. Umetnost jim je pomagala preživeti in služila kot obrambna reakcija pred 

spoznanjem, da videza in resničnosti ni mogoče dokončno uravnotežiti. Nietzsche je na glavo 

obrnil predstavo o grškem svetu kot izgubljenem raju, iz katerega se je rodilo hrepenenje po 

nedosegljivi nedolžnosti; ne le, da je nedolžnost za vedno izgubljena, tudi obstajala ni nikoli. 

V svetu brez trdnih temeljev in trdnih struktur, bistev in jamstev, je nujno prevzeti tragično 

držo (Vattimo, 1986, v Škrabec, 2005, str. 227). V vsej tragičnosti človeškega sveta, ki jo 

človek prepozna, ima posebno vlogo humor v njegovi tragični plati, v njegovi sposobnosti, da 

nam pomaga sprijazniti se z bolečino, ki se je spremenila v abstrakten obup, čeprav hkrati 

vemo, da je naš položaj v svetu brezizhodno tragičen (Szondi, 2000, v prav tam, str. 58). Po 

prebiranju Potomcev samote se nam utrne misel, da je naš novi svet pravzaprav v svojih 

bistvenih značilnostih že neskončno star. 

K negativnim življenjskim stanjem človeka pa se nam Trstenjak spet obrača s pozitivno 

mislijo. »Trpljenje je most do bližnjega« (1993, str. 291), pravi, »človek ima prebledo 

domišljijo, da bi zmogel zgolj s suhim razumom, z ugodnimi počutji in nasmejanim obrazom 

imeti dovolj pozornosti do bližnjega, smisla zanj in njegove potrebe«. In zatjuje: »Sreča je 

hoja za smislom življenja« (prav tam, str. 271). V čem pa je človekova sreča, v čem je smisel, 

če sploh je? Trstenjak se po odgovor poda v sodobno psihološko raziskovanje, ki vse svoje 

napore osredotoči na iskanje osnovnega gona.  
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Freud je trdil, da je to sla (užitek). Adler, Freudov učenec, je videl osnovni človeški gon v 

človekovi želji po oblasti, časti. Jung, v začetku Freudov zaveznik, potem odpadnik, je za 

osnovni človekov gon postavil uresničenje samega sebe, torej osebni napredek. Frankl se opre 

na človekovo težnjo po smislu življenja (sreči). Zdi se, da se tudi Trstenjak nagiba k slednji 

razlagi. Vso človekovo prizadevanje po samospoznanju in ozaveščanju je hrepenenje po 

osmišljanju življenja ali samega sebe, kar je isto. Osnovni smisel vsakega življenja je, da bi 

bil človek srečen. Ne glede na to, v čem vidi človek srečo, ali je to sla, užitek, ugodje, oblast, 

moč, ljubezen, bog, osebno uresničenje ali smisel življenja, je za vse ljudi skupno, da težijo k 

smiselnosti svojega življenja in da niso srečni, če smisla svojega življenja ne najdejo in 

dosežejo (prav tam, str. 271-277). Moderni človek ne ve, kaj je sreča in v čem naj jo išče. 

Zato jo sicer išče, a neprestano hodi po tolažbo, ker je ne najde. Vendar velja: kdor ne zna biti 

sam svoj tolažnik, tega tudi drugi ne bodo mogli potolažiti in narediti srečnega. Trstenjak še 

opomni, da lahko človek samega sebe osreči samo, če se obrne proč od sebe, proč od svojih 

življenjskih območij, od svojega jaza, problemov, grehov in napak, samoljubja in narejenega 

ponosa (prav tam, str. 245).   

Russell v Knjigi o možganih piše o pomembnosti prepričanja in naravnanosti, s katerimi 

človek sprejema in dojema svet ter v njem deluje. Velja, da navadno vidimo tisto, kar 

pričakujemo in ne tistega, kar v resnici je. Mišljenje se nagiba k temu, da najprej opaža tisto, k 

čemur je »naravnano«. To so potrdile številne raziskave (glej Russell, 1993, str. 164-173). 

Moč pozitivnega mišljenja je sicer še vedno bolj termin za laične psihološke priročnike, 

»popularne« ali psevdo-psihologije, namenjene ne-strokovni publiki, vendar morda delamo 

škodo človeku in človeštvu, ker se tudi na strokovnem področju (bolj) ne ukvarjamo s tem 

fenomenom. Načela pozitivnega mišljenja so uporabna tako pri učenju, kot pri doseganju in 

ohranjanju zdravja, pri športu, itd. James, eden izmed očetov psihologije dvajsetega stoletja, 

je trdil, da največje odkritje devetnajstega stoletja ne sloni na fizikalnih znanostih, temveč v 

odkritju moči podzavestnega mišljenja, ki ga navdihuje vera, spomni Russell (prav tam, str. 

172) in doda, da izmed vseh duševnih sposobnostih vemo še najmanj o svojih predstavnih 

zmožnostih in o moči prepričanja, čeprav so morda od vseh »najbolj mogočne«. V njih vidi 

ključ prihodnjega razvoja posameznika in človeške vrste.  

 

Socialni pedagog izhaja iz skupnosti in vrača vanjo 

 

»Živijo,« je rekel. Vedno je to izgovoril, kot bi bil vsega strašansko naveličan ali grozno 

utrujen. Ni hotel, da bi pomislili, da je prišel na obisk ali kaj jaz vem. Pomisliti si moral, da 

je, za božjo voljo, k tebi zlezel pomotoma.  

»Živijo,« sem rekel, a nisem dvignil pogleda s knjige. Pri tipih, kakršen je Ackley, si opravil, 

če si dvignil pogled s knjige. Zgubljen si bil tako ali tako, vendar ne tako hitro kot takrat, ko si 

takoj dvignil pogled.  

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

 

»If you can't beat them, join them.« [(Samo), če ne moreš premagati drugih, se poveži z 

njimi.] Tako pravi staro vodilo in se spreminja nekako tako, da postane: 

»If you can't join them, beat them.« [(Samo), če se ne moreš povezati z njimi, jih napadi.] 

(Bauer, 2008, str. 61) 
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Dolgo časa je na vrhu dominirajočih razlag človeka, njegovega obstoja in smisla kraljeval 

Darwin s svojo teorijo »War of Nature« – boja kot osnovnega principa narave in principa 

človekove temeljne nečloveškosti; človekov osnovni in glavni gon naj bi bil nagon po 

preživetju in nadaljevanju vrste in gon agresije naj bi mu pri tem pomagal, sodelovanje med 

ljudmi, simbioza in altruistično ravnanje pa naj bi bili le sekundarni fenomeni v službi 

»struggle for life« (boja za preživetje). Najnovejše znanosti so prišle do drugačnih spoznanj; 

odkrile so »social brain« (socialne možgane) in dokazale, da človekovi motivacijski sistemi v 

temelju stremijo k pozornosti in priznanju s strani drugih ljudi, k ljubezni in dobrim odnosom 

ter sodelovanju z drugimi. Gonilo človeka po tej razlagi torej ni nujno »surova, grda« vojna z 

drugimi za preživetje in obstoj njegove vrste, temveč socialno povezovanje z drugimi 

predstavniki svoje vrste in ustvarjanje in ohranjanje dobrih odnosov z okoljem, skupno 

ustvarjanje in doseganje miru in ljubezni z drugimi ljudmi (za najbolj črnoglede »mehka, 

lepa« vojna za preživetje). »Večinoma je vse, kar počnemo v vsakdanu, neposredno ali 

posredno motivirano s tem, da si želimo prihraniti ali ohraniti pomembne zveze z drugimi 

ljudmi.« (Bauer, 2008, str. 33) Dobri odnosi se (po)kažejo tudi kot biološko zdravje 

človekovega telesa in obratno – izolacija in dolgotrajnejši slabi odnosi s soljudmi privedejo 

človeka do bolezni in lahko povzročijo tudi smrt. Agresija oziroma boj se kot varovalni 

mehanizem pojavi takrat, ko so človekovi dobri odnosi z drugimi ogroženi, ko ne uspejo ali 

(od)manjkajo ali ko posameznika kakšna skupnost ne sprejme ali ga zavrže. Alternativna 

reakcija je izčrpanje agresije v žalosti oziroma umiku in depresiji. Bolečina je glavni razlog za 

agresijo nasproti drugim, socialna izključitev ali izključenost pa pomeni »social pain« 

(socialno bolečino), ki jo možgani komajda lahko razlikujejo od »physical pain« (telesne 

bolečine). Bauer (prav tam) torej nasprotuje (samo) agresivno-sebični naravi človeka, »zakon 

gravitacije živih sistemov« pojasni kot vsoto pozornosti, zrcaljenja in resonance med živimi 

bitji in trdi: Če se h genetični (pre)dispoziciji človeka pridružijo še potrebni pogoji okolja, je 

človek zaradi več človeku lastnih telesnih sistemov naravnan k sodelovanju in »človeškosti«.  

Socialna pedagogika se tudi v praksi ukvarja predvsem s skupnostjo. Skupnost je socialna 

skupina članov, ki si delijo skupno okolje in neke skupne interese, v skupnosti imajo skupen 

namen in cilje druženja, prepričanja, vire, preference, potrebe in tveganja, kar jih povezuje v 

kohezivno celoto, oblikuje njihovo skupinsko identiteto in učinkuje na identiteto vseh članov. 

Skupnost lahko razumemo tudi kot prostor srečanja oseb in možnost vzpostavljanja pristnega 

odnosa in prave dialoškosti med njimi, poleg tega pa so to mali življenjski svetovi, v katerih 

skozi komunikacijo in predelavo nastaja smisel življenjskih skupnosti, skupna prepričanja in 

kjer se posamezniki izobražujejo v nosilce civilne družbe (Berger in Luckmann, 1999). V 

skupnosti posameznik zadovoljuje svojo potrebo po pripadnosti. Pojav skupnosti je star toliko 

kot človek. Prve skupnosti so nastale zaradi skupnih interesov lovcev, ki so lažje lovili v 

skupinah kot sami, saj so bili v skupini varnejši, ulov pa bolj verjeten. Skozi vso zgodovino je 

človek potem živel povezan v skupnosti, skupine, družbe, države, pod okriljem katerih se je z 

drugimi, tujimi skupnostmi, skupinami, družbami, državami bojeval za preživetje ali nadvlado 

nad njimi... Vendar se s sodobnimi teorijami njegovega članstva v družbi ne razlaga več z 

dobrim ulovom (to bi bilo preveč poetično), temveč govorimo o tem, da se posameznik 

odloči, presodi »da bo sledil večini; bodisi zato, ker noče izgubiti ugodnosti, ki jih prinaša 

članstvo v njej, bodisi zato, ker sklepa, da je skupina v odločanju o določenem vprašanju bolj 

kompetentna kot je sam« (Černigoj, 2007, str. 61). Evropski socialni psihologi bi članstvo 

posameznika v družbi razložili kot težnjo k skupinskemu vedenju zaradi »enake ali 

medsebojno ujemajoče se samopercepcije članov skupin«, ki ne izvira iz zavestne odločitve 

posameznikov za neko določeno samodojemanje, temveč iz relativne dostopnosti določene 

kategorije, odvisne od psiholoških dispozicij posameznika in trenutnega družbenega konteksta 

(prav tam). Način samopercepcije, ki ga človek izbere in vzpostavi po interakciji z družbo, 

določa njegov način zaznavanja, mišljenja in vrednostnega presojanja sveta in ljudi.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Okolje
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Po obdobjih velikih svetovnih vojn se je zdelo, da bodo družbe prihodnost obarvale z 

miroljubnim sobivanjem drugačnosti in razlik v številnih oblikah novih odprtih skupostnih 

povezovanj. Vendar vse pisane revolucije in mirovniška gibanja niso uspeli doseči tega 

ideala. Zgodilo se je pravzaprav ravno obratno. V odprti možnosti izbir obstoja in življenjskih 

stilov, so se ljudje zahodnega sveta začeli vedno močneje in hitreje uniformirati v enolično 

gmoto kapitalistov. Bauman (2002, str. 227) ta pojav opisuje z univerzalnim človekovim 

impulzom, da se iz kompleksnosti, polne tveganj, umakne v zavetje uniformnosti, ki se v tem 

primeru razlikuje le glede na neposredna razmerja s sredstvi in resursi, ki jih imajo akterji. 

Zmožnosti življenja z razlikami družbi niso dane. Naučiti se jih mora. Značilno za negotove 

ljudi je, da so navadno še bolj razdražljivi in netolerantni do vsega, kar jih ovira na poti 

zadovoljevanja njihovih želja. Človek pa je vedno v stanju, ko je katera od njegovih želja 

nepotešena, torej ima negotovi človek vedno praktičen razlog za svojo netolerantnost do 

tistega in tistih, ki v njegovem filmu potreb in želja niso pomembni ali mu le-te preprečujejo 

nemudoma zadovoljevati. Od razlik posameznikov in skupin znotraj svojega ustroja bi imela 

družba lahko velike koristi, če bi jih znala pravilno uporabiti. S sobivanjem različnosti bi 

nastal diapazon številnih dejanskih možnosti odločanja med raznolikimi možnostmi bivanja. 

Vendar pa velja, da nastopi gon po homogenosti v družbi vedno pred zamislijo o uporabi 

različnosti, zato družba zaradi nelagodja ob drugačnosti in tujosti prej oblikuje načine, kako se 

s pomočjo zaklonišč uniformnosti, monotonosti in ponavljanja različnosti izogniti, kakor bi 

iznašla formulo skupnega življenja v pestrosti vsebin. Današnje demokracije, v katerih 

beležimo trajno odsotnost usklajevanja občih interesov v skupno usodo, se idejo občega 

dobrega predstavlja kot sumljivo, ogrožajočo, nejasno ali celo bedasto. Kot rešitev se 

izpostavlja iskanje varnosti v skupni identiteti in se iz tega kuje dobičke. Iz polifonega sveta, 

kjer nihče ne ve, kako govoriti z drugim, se nam naša družba vedno znova zateče v varno 

zavetje medsebojne podobnosti, kjer ni več o čem govoriti, torej govorjenje zlahka steče. 

Izumlja se »etnična pripadnost«. Od te točke pa se zdi iskanje harmonije med drugačnostmi 

povsem nepotrebno (prav tam, str. 134-137). »Občutek o »nas«, ki izraža željo po podobnosti, 

je način, kako se ljudje izognejo nujnosti, da pogledajo globlje drug v drugega.« (Sennett, 

1992, v prav tam, str. 228)  

Ne pomaga, če poskusimo težave posameznikov združiti v »skupno stvar« in jih rešiti 

kolektivno, ker se posamezne težave »ne seštevajo«. Druženje z drugimi ljudmi s podobnimi 

težavami ljudi samo prepriča, da je vsakodnevni individualni boj s težavami dandanes nekaj 

običajnega za vsakega človeka in mu daje priložnost, da od drugih ljudi pridobi kakšno novo 

idejo, kako naj se bori s problemi – torej se »iz druženja z drugimi naučimo to, da lahko od 

skupnosti dobimo le nasvet, kako preživeti v svoji lastni brezupni osamljenosti, in to, da je 

življenje vsakogar polno tveganj, s katerimi se mora soočati in spopadati vsak sam« (prav 

tam, str. 47). V skrajno individualizirani družbi je družbeno kritiko izpodrinila samokritika, 

»delo na sebi« pa je zamenjalo resnični družbeni oziroma politični angažma. Razbohotila se je 

industrija samopomoči. Posamezniki svoje življenje pogosto dojemajo kot umetniško delo ali 

podjetje; prevzemajo jih občutki neustreznosti in krivde zaradi morebitnih neuspehov na 

katerem od »življenjskih področij«; družinskem, partnerskem, ljubezenskem, poslovnem. 

Celo človekovo zdravje je postalo prodajni artikel; ideologija samozdravljenja; po kateri sta 

odgovornost za zdravje in celo moč za izvajanje lastne terapije v rokah posameznika, se je 

prijela natanko v obdobju pospešene privatizacije javnih zdravstvenih storitev (Salecl, 2011). 

Vendar pa je pri razlagi uniformiranja posameznikov v družbo potrebna pazljivost. Ne drži, da 

se ljudje z uniformiranjem in doseganjem identičnosti s povprečnim predstavnikom družbe 

izognejo vsem težavam bivanja v družbi. Ambivalentnosti in stalna protislovja povzročajo 

številne osebne stiske in družbene konflikte in v svetu so vedno obstajala in bodo verjetno 

vznikala vedno nova. Povečani pritiski na posameznika izvirajo danes predvsem iz zaostrene 
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politične in ekonomske tekmovalnosti. Ne gre pa spregledati niti vseprežemajočih medijsko 

posredovanih (ustvarjenih) podob stvarnosti, ki temeljijo na odstopajočem, ekstremnem, 

konfliktnem, dramatičnem in nasilnem in povzročajo izkrivljena dojemanja človeka, življenja 

in sveta. Razumljivo je, da si manjše in večje družbene skupnosti v procesu diferenciacije 

ustvarjajo lastne identitete in večajo svojo prodornost v socialnem okolju. Na naše življenje 

močno vpliva želja po razlikovanju in razločevanju, želja po uveljavitvi lastnih interesov in 

potreb in zato posledično tudi želja po zatiranju drugega in uresničevanju lastnih želja v 

agresivni borbi proti vsem in vsemu, kar nas omejuje. Vključitveni in izključitveni mehanizmi 

pogosto pripeljejo do nestrinjanj, sporov, spopadov in vojn. Sedanjost in prihodnost nam 

zaznamujejo egoizmi; posameznikovi, skupinski, družbeni, nacionalni, verski, kulturni, 

ekonomski, politični. Kultivirana in na veliko propagirana egomanija se izraža nenazadnje 

tudi v klasični podobi misli o rasti potrošništva in profita, ki sta glavni prioriteti družbe 

neomejenega pohlepa in večne sle po neomejeni (pre)moči. Meje dovoljenega, sprejetega in 

nesankcioniranega se pomikajo v smeri liberalizacije, ki v nas zbuja občutek ogroženosti, 

nevarnosti in splošnega nelagodja, ki se hitro nadaljuje v apatičnem izrazu občutka nemoči ali 

v agresivnem, nasilnem in napadalnem vedenju (Šlibar, 2006, str. 13).  

Vendar pa mnogo družbenih mislecev (profesionalcev in laikov) tako kot Bučar (2003) 

opominja, da samo materialna potrošnja ni dovolj niti za tistega, ki se je ves zapisal potrošnji. 

Vsakdo si želi komu pripadati, vsakdo želi biti del skupnosti, biti komu potreben in pri drugih 

najti oporo za svoje bivanje. Človek ne more biti sam. Individualizem, ki naj bi sodobnega 

posameznika dokončno osvobodil, ga je prav nasprotno, zasužnjil in osamil. Rešen vseh 

nekdanjih vezi, emancipiran, je ostal brez svojega položaja v družbi, brez družbene vloge, 

socialne funkcije in svoje identitete. Namesto zlatih časov svobode, je človek doživel težo 

»svinčene« svobode, ki je ne more več prenašati. Socialni boji v naši neoliberalni družbi ne 

pomenijo samo osamosvajanja od različnih pritiskov, v osnovi gre za boj posameznika proti 

izobčenosti, izločenosti v okviru lastne družbe. Človek se bori, da bi bil sprejet v skupnost, da 

bi našel sogovornika in bil upoštevan. Bolj od brezposelnosti ga muči, da je »presežek«, ki je 

odveč, nikomur potreben. Osamitev je začetek družbene patologije, opozarja Bučar, ki lahko 

rezultira tudi v fundamentalnih, nasilnih in kriminalnih skupnostih posameznikov, ki želijo 

opozoriti nase. Nevarnost emancipacije nastopi, ko začne prehajati v svoje nasprotje, ko v 

iskanju pripadnosti posameznik pristane na žrtvovanje pridobljene svobode in se pokori 

kakršnimkoli pogojem članstva skupin in skupnosti. In vendar Bučar (2003) poudarja, da je 

nezadovoljstvo z obstoječim lahko pozitiven vzrok za napredek; prednost demokracije je, da 

ni nikoli povsem zadovoljna sama s seboj in da vedno dopušča spreminjanje družbe (čeprav 

res traja, da se spremeni večinsko javno mnenje, ki je obvezno, ostaja možnost) (str. 199-202). 

Zaključimo poglavje v »demokratični« Evropi, ki se je v grozljivih posledicah rasističnih, 

nacionalističnih, etičnih, socialnih in verskih totalitarizmov v 20. stoletju še enkrat naučila, da 

je v mnoštvu, raznolikosti, pestrosti in povezovanju še neizkoriščena moč ter skladno s tem 

razvijala svoje politične usmeritve. Evropska skupnost si prizadeva za ohranjanje raznolikosti 

kultur in jezikov ter krepi dejavnosti za »ustvarjanje socialne kohezije«, ki je postal pravi 

slogan v »evrogovoru«. Socialna kohezija je koncept vrednot in načel, ki stremijo k temu, da 

je vsem državljanom brez diskriminacije in na enaki podlagi zagotovljen dostop do socialnih 

in ekonomskih pravic in da družba zagotovi dobro počutje vseh svojih članov, zmanjšuje 

razlike med njimi in preprečuje marginalizacijo svojih članov. Ali, kot najdemo zapisano na 

spletni strani Sveta Evrope: Socialna vizija socialne kohezije je, da bi učinkovito povezala 

evropske narode, priseljence in manjšine ter utemeljila zavest o evropski identiteti in 

evropskem državljanstvu. Je torej vodilni koncept, ki nas stalno spominja na potrebo po 

skupni, kolektivni pozornosti in zavesti o katerikoli vrsti diskriminacije, neenakosti, 

obrobnosti ali izključitvi.  
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Prav s to nalogo se spopada tudi socialna pedagogika, ko išče, preizkuša in utemeljuje prakse, 

ki se bodo v prihodnje vpletle tudi v politične programe, da bi družbi zagotovili čim boljšo 

realizacijo socialne ideje demokratične skupnosti tudi v politični družbeni realnosti. Da se 

lahko ustvari in ohranja neka skupnost, mora med ljudmi nujno obstajati komunikacija. Tudi 

socialna pedagogika kot stroka izhaja iz spoznanja, da je komunikacija ključ do odnosov med 

ljudmi. Komunikacija pomeni prenos informacije med udeleženimi v komunikaciji pa tudi 

odnos med njimi. Je iskanje možnosti za spremembe v samih »komunikatorjih« in v njihovem 

medsebojnem odnosu. Bistveno za delo socialnega pedagoga je, da skozi komuniciranje 

vzpostavlja učinkovite interakcije. Kaj naj bi pomenila učinkovita interakcija bi bilo lahko 

tudi vprašanje za poetične odgovore. Vendar si poskusimo skrajšati pot do odgovora na način 

znanstvene razlage. Poglejmo najprej, kaj pomeni socialnopedagoška intervencija. 

 

Socialnopedagoške intervencije 

 

Če vas to zanima, boste najbrž hoteli najprej vedeti, kje sem bil rojen in kako sem preživel 

klavrno otroštvo in kako sta se starša prebijala skozi življenje, preden sta me dobila in to, in 

vse tisto davidcopperfieldovsko sranje, ampak če naj vam po pravici povem, meni se vse to ne 

ljubi. Prvo kot prvo, take neumnosti me dolgočasijo, in drugič, moja starša bi vsaj dvakrat 

zakrvavela, vsak od njiju, če bi o njiju povedal karkoli osebnega.  

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Socialna pedagogika kot družboslovna veda v temelju priznava obstoj družbe, družbenosti, 

ključni pomen svojega obstoja polaga v socialni razvoj posameznika, ki mu omogoča, da 

vstopa v družbo, v njej biva in deluje. Vse delo socialne pedagogike izhaja iz spoznanja, da 

obstajajo posamezniki in skupine, ki v družbo zaradi različnih razlogov niso vključeni ali da 

je njihova pozicija v družbi depriviligirana in to njihovo pozicijo problematizira in v večini 

primerov (vseh meni znanih) poskuša takšno aktualno stanje spremeniti, saj pritrjuje tudi 

ideji, da je vključenost v družbo dobra, da je harmonično bivanje v skupnosti vrednota, za 

katero se je smiselno »boriti«. Socialna pedagogika pomeni »koherentno integracijo teoretskih 

osnov in praktičnih izpeljav na področju vzpodbujevalnega, usmerjevalnega, korektivnega, 

suportivnega in socio-terapevtskega dela z različnimi posamezniki in skupinami, katerih 

individualni in socialni razvoj je depriviligiran, ogrožen, stigmatiziran ali kako drugače 

oviran«, opiše Kobolt (1997, str. 9) sorazmerno mlado vedo, ki je »nastala z razvejanim 

razvojem pedagoškega in socialnega dela, še zlasti na področju vzgojnega dela z mladimi s 

težavami v socialni integraciji«. Prav njihova neprilagojenost situaciji v svetu nam daje misliti 

nevarnost, da bodo na nevarnih brezpotjih sveta zablodili, pa tudi možnost, da bodo v njihovih 

labirintih našli nove možnosti prehodov, rešitev, možnosti bivanja. Socialna pedagogika si 

prizadeva, da bi z znanji, spretnostmi in kompetencami »opremila« posameznika in mu 

pomagala razviti potrebne lastnosti za njegovo lepše in/ali boljše življenje... Ampak tu 

moramo biti zelo previdni in natančni. Ni res, da socialni pedagog s svojim strokovnim 

znanjem, veščinami in idejami ter svojo človeško močjo posreduje v določeni situaciji zato, 

ker bi sam ocenil, da jo je potrebno spremeniti, »popraviti«. Ta naša odločitev mora nujno 

ustrezati osnovnemu zakonu poklicev pomoči – nekomu pomagamo samo, če sam to želi 

(razen v primeru psihične nerazsodnosti) in tako, da naša pomoč vodi k oblikovanju takšnih 

okoliščin in stanja posameznika, da bo po našem posegu bolj avtonomen, svoboden in bo čim 

bolj samostojno uravnaval svoje življenje in reševal svoje probleme (Musek, 1982, str. 249). 
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Socialna pedagogika je osredotočena na posameznika s socialnim problemom, ki izhaja 

praviloma iz njegove čustvene ali/in vedenjske problematike. Ta pa ima spet različne vzroke. 

Večinoma so to pridobljeni vzorci obnašanja in reagiranja v socialnih situacijah, ki nastanejo 

zaradi nekega primanjkljaja v njegovem osebnostnem razvoju. Socialni pedagog se pri delu 

usmerja na pozitivne, močne točke posameznika in razvija njegova slabše razvita področja. 

»Intervencije so usmerjene na podpiranje in vzpodbujanje 'močnih točk' in lastnega 

angažmaja sodelujočih in v večanje kreativnosti pri premagovanju realnih življenjskih situacij 

in ovir ter samopotrjevanje, individualizacijo in pluralizacijo življenjskih stilov,« piše Kobolt 

(1997). Intervencije socialnega pedagoga pomenijo prilagodljiv in nenehno spreminjajoč se 

proces, ki se oblikuje sproti v sodelovanju z uporabnikom, glede na potrebe vseh udeleženih, 

ki se pokažejo. Načrtovanje in izvajanje intervencij se praviloma izmenjuje in ponovi večkrat. 

Prek komunikacije in interakcije se pri interveniranju v življenjskem prostoru realizira večina 

intervencij. Pomemben vidik pri interveniranju je (so)odgovornost za doživljanje uporabnika 

in naše ravnanje s tujim in svojim doživljanjem (prav tam). 

Socialna pedagogika verjame, da pomoč posamezniku zajema tudi pomoč pri preoblikovanju 

njegovega neprimernega okolja, ki njegove probleme ustvarja ali/in vzdržuje. Socialno-

pedagoška doktrina koncepta usmerjenosti v življenjski prostor se nanaša na vzpodbujanje in 

pomoč posamezniku in oblikovanje takšnih razmer, da mu bodo omogočeni izobraževanje ter 

vzgojna in osebnostna življenjska orientacija znotraj njegovega ožjega in širšega življenjskega 

prostora. Socialni pedagog s tako imenovano »patch work« identiteto (kot polagalec obližev 

na rane ranjenih) je umeščen med širši družbeni vidik razumevanja sveta in njegove poskuse 

spreminjanja danosti v boljše pogoje za življenje ter individualni vidik posameznika, s 

katerim dela (Kobolt, 1997). Za dolgoročno uspešnost socialne pedagogike, ki se želi vpeti v 

družbo, o kateri se uči, ki jo preučuje in raziskuje in s katero ima velike (ali majhne) načrte in 

želi v njej v skladu s svojimi spoznanji delovati, je nujno potrebno, da njeni strokovni 

predstavniki delujemo tudi v okolju samem, na odnosih med njegovimi sistemi, skozi katere 

se definirajo posameznikove identitete (Jeriček Klanšček, 2008, str. 175). To za socialno-

pedagoške intervencije pomeni, da izhajajo iz posameznikovih danih življenjskih struktur, ki 

jih je potrebno dopolnjevati. Pri tem je potrebno upoštevati individualne, socialne in družbene 

vire, jih stabilizirati, spreminjati in razvijati. Učinkovita intervencija socialnega pedagoga je 

vedno osredotočena na ustvarjanje okoliščin, v katerih se lahko ustvarjajo varne navezanosti 

in povezanosti. To je mogoče na več načinov (Cooper, 1999, v Metljak, 2010): 

- s prilagajanjem posameznikovega okolja; 

- s spreminjanjem načinov, na katere drugi razumejo posameznika in njegovo 

vedenje ter spreminjanjem njihovega odnosa; 

- s pomočjo posamezniku, da vidi in razume sebe in druge in odnose med sabo in 

drugimi na nove načine. 

Povezanost človeka z drugimi predstavlja izziv, še posebej ko gre za druge in drugačne 

skupine ljudi. Socialna pedagogika se ukvarja z vprašanjem, kako reagirati na mnoga 

nasprotja v našem življenju, na odnose med moškimi in ženskami, mladimi in starimi, 

bogatimi in revnimi, heteroseksualno in homoseksualno usmerjenimi, med različnimi rasami, 

narodnostmi, religijami, kulturami, itd. Socialni pedagog poleg intervencij, ki jih namenja in 

usmerja k uporabniku, kreira in realizira posege v socialni prostor z nameni spreminjanja 

socialnega konteksta, v katerem dela. Njegove intervencije se vedno temeljno vežejo na 

naravo njegovega dela. Vpete so v kontinuum od izobraževalnih, prek vzgojnih, do 

korektivnih in socio-terapevtskih področij in so tudi teoretsko različno utemeljene, glede na 

okolje dela, institucije in različne skupine uporabnikov, s katerimi socialni pedagog dela ter 

tudi od vrste drugih strok in sorodnih poklicnih področij, od koder socialni pedagog prevzema 
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znanja in jih vpleta v svojo strokovno misel in delovanje. Večina intervencij, ki jih socialni 

pedagog v svojem delu uporablja, se je razvijala znotraj splošnega in specialnega 

pedagoškega ter psihosocialno terapevtskega dela in se močno povezujejo z aktualnimi 

družbeno marginaliziranimi skupinami (Kobolt, 1997). 

 »Dolgo smo se spraševali, kaj je tisto, s čimer bi resnično prispevali k posameznikovi 

socialni vključenosti,« naprezanja socialne pedagogike opiše Zrim Martinjak (2006, str. 171). 

Socialna pedagogika nadaljuje z iskanjem natančnih področij, kjer naj nastopijo socialno-

pedagoška pomoč, usmerjanje, svetovanje, vzgoja in učenje, da bi se ranljivi posamezniki 

opremili z manjkajočimi veščinami in kompetencami, ki omogočajo socialno vključenost v 

sodobne družbe. Ker izhaja iz načela, da živimo z vstopanjem v odnose z drugimi, kar je tudi 

temeljna struktura, ki velja za vse izkušnje in dejavnosti posameznikov in družbe, si prizadeva 

učiti o življenju v skupnosti in ga omogočati najbolje, kar zmore in zna. McMurray (1958, v 

Munn, 2000, str. 168) piše, da je prva naloga izobraževanja ljudi naučiti živeti v osebnih 

odnosih z drugimi, kar lahko imenujemo učenje o življenju v skupnosti. Zanj to predstavlja 

najpomembnejšo nalogo, kajti če nam ta spodleti, se zgodi »napaka v temelju, ki je ni mogoče 

popraviti s poznejšimi uspehi na drugih področjih; kajti naša zmožnost, da vstopamo v poln 

osebni odnos z drugimi, je mera naše človeškosti. Nečloveškost namreč ni nič drugega kot 

sprevrženost človeških odnosov« (v prav tam).  

V etičnem kodeksu socialnih pedagogov lahko preberemo, da se socialna pedagogika »zaveda 

prepletenosti ter vzajemne povezanosti posameznika in njegovega socialnega okolja. Zato se 

usmerja tudi v delo s skupinami in posameznikovimi socialnimi mrežami, vpliva na razvoj in 

spreminjanje institucij ter javno deluje in se zavzema za ustvarjanje pogojev, potrebnih za 

človekov polni razvoj. Pri tem se posebej usmerja na izraziteje šibke, prikrajšane, ogrožene 

oz. ranljive posameznike ter skupine.« Na splošno pa velja, da se socialna pedagogika v 

resničen življenjski prostor umešča zlasti takrat, kadar so družbenopolitične zahteve in 

socialna resničnost konfliktne in ko družba bolj »gasi«, kakor na novo preureja in rekonstruira 

družbena razmerja in vplive (Kobolt, 1997). Torej deluje tako, da kompenzira družbena 

problematična strukturna žarišča z reševanjem konfliktov najprej na intrasubjektivni ravni, v 

posamezniku, preko reševanja njegovih problemov in koordiniranja njegovih odnosov z 

drugimi in okoljem, od koder tudi izvira večina njegovih individualnih problemov. Kjer bi 

bilo možno, da se razvije »intersubjektivni« družbeni boj, preusmeri socialna pedagogika 

problem v učne procese in v ozaveščanje ter usmerja posameznike in skupine v inovativne 

vedenjske strategije. Ena možnost le-teh so tudi ustvarjalne ali/in umetniške strategije 

reševanja problemov. 

V Sloveniji se socialnopedagoška stroka bolj ali manj uspešno vpenja v reševanje širših 

družbenih problemov, ki nastajajo v tako imenovani fazi družbene tranzicije na svoj tipičen 

način tako, da se osredotoči na posameznika, na posamezno ranljivo družbeno skupino in jo s 

postopnimi, natančno pretehtanimi koraki sodelovanja skuša opolnomočiti za njen lasten boj 

za izboljšano »družbeno pozicijo«. Sicer pa ima na področju hitrega odkrivanja in odzivanja 

na sprotne aktualne probleme v družbi socialna pedagogika največ problemov zato, ker se 

socialnopedagoška praksa praviloma izvaja predvsem v okviru že obstoječih in ustaljenih 

družbenih institucij in organizacij, tako kot »njeni sestrični« pedagoškoizobraževalna in 

socialna praksa in velikokrat tudi v istih ustanovah. To pomeni, da je institucijsko oblikovana 

in deluje večidel po utečenih oziroma formaliziranih poteh reševanja problemov tako za 

formalne kot vsebinske strukture strokovnega ravnanja (prav tam). Težnja socialne 

pedagogike v sodobnem svetu pa je tudi, da zaživi svoje življenje izven tradicionalnih, 

strukturiranih in trdnih institucij, v neposrednem življenjskem prostoru ljudi, v oblikah in na 

načine, ki ji bodo omogočili boljše prodiranje v vse pore problematike družbenega življenja. 
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Zato si prizadeva mlade socialne pedagoge navdušiti za delovanje na podlagi njihovih novih 

in svežih znanj, veščin, spretnosti, kompetenc in interpretacij družbe, v novih podjetjih, v 

nevladnih organizacijah, pa tudi v oblikah projektnega dela, financiranega na podlagi 

prijavljanja na razpise evropskih skladov, poskuša širiti ideje o pomembnosti socialnega 

podjetništva, ustanavljanja novih društev, zavodov in ustanov, kjer se bodo lahko vzpostavila 

pravila socialnopedagoške teorije in prakse na novo, morda izboljšana in z večjimi rezultati. 

Na tej točki naj že opozorim na sorodnost te težnje z nekaterimi umetniškimi odzivi na 

probleme skupnosti. V nadaljevanju se bomo srečali s sodobnimi umetniškimi projekti, ki 

skoraj na identične načine kot socialni pedagogi načrtujejo in izvajajo svoje posege v 

določene skupnosti, v katerih se izrazi nek problem, s katerim se trudijo aktivno konstruktivno 

spopasti. Posebej se mi zdijo primerni za razmislek o oblikah delovanja socialnih pedagogov 

v izveninstitucionalnem okviru, kjer bi v interdisciplinarnih timih lahko prispevali svoja 

specifična znanja in v sodelovanju z drugimi strokovnjaki najverjetneje dosegali (še) boljše 

rezultate. A o tem kasneje. Najprej se še malo posvetimo temeljnemu delovanju socialnih 

pedagogov – socialnopedagoški intervenciji. 

 

Dober odnos je najboljša socialnopedagoška intervencija 

 

Moram pa reči, da sem srečen človek. Mislim, staremu Spencerju lahko trosim neke stare 

štose in hkrati mislim na nekakšne račke. Čudno je to. Ko se pogovarjaš z učiteljem, si ti ni 

treba ravno lomiti možganov. Nenadoma pa, ko sem mu jaz sral po glavi, me je on prekinil. 

Vedno je skakal v besedo.  

»Kako se počutiš ob vsem tem, fant? Prav zanima me, kako se počutiš. Me zelo zanima.« 

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Pri svojem delu moramo biti socialni pedagogi izredno previdni. Delo socialnih pedagogov je 

kot altruistični poklic namreč ves čas v veliki nevarnosti, da izgubi svojo pravilno in pravično 

vlogo, ki se jo trudi vselej znova doseči. Koga vedenjske in čustvene težave posameznikov 

sploh motijo in predvsem zakaj? se sprašuje Metljak (2010) in v nadaljevanju definira motiv 

postavljanja tovrstnih vprašanj, ki je, pravi, »poleg zavezanosti strokovnemu delovanju«, 

»etična in pedagoška zavezanost skrbi za posameznika in njegov psihosocialni razvoj«. 

Opozori, da se lahko motiv pomoči brez trdnih strokovnih temeljev ter skrbnega analiziranja 

lastne pozicije in kontratransfernih doživljanj razvije v »paternalizem najhujše vrste« - z 

usmiljenjem, temeljnim načelom »pomagati« lahko posamezniku v težavah vzamemo še tisto 

samospoštovanje, ki ga ima, moč, ki bi jo lahko uporabil in njegovo integriteto zreduciramo 

na diagnozo »potreben zaščite oz. pomoči«, če se je le pripravljen podrediti našim nakanam. 

Če socialna pedagogika prezre resnost težav, njihovih temeljev oziroma vzrokov, če idealizira 

lastne oblike spopadanja s težavami, v drugih pa vidi »le« na primer neprimerne, zastarele 

diskurze, se lahko hitro znajde v opisanih stranpoteh delovanja v luči pomoči (prav tam).  

Poglejmo si natančneje Metljakov (2010) napotek socialnim pedagogom, ki opozarja na 

pretirano vestnost in entuziazem v interveniranju: Namesto k težavam, raje proč od njih. 

Metljak poudari, da naj bi se vsi svetovalni delavci, torej tudi socialni pedagogi odrekli 

pretirani pozornosti težavam, ki pri populaciji čustveno in vedenjsko problematičnih s stališča 

družbe temeljijo na vedenjski abnormalnosti. Pretirana usmerjenost socialnega pedagoga (in 

vseh drugih ljudi, ki se z njim ukvarjajo) na posameznikovo težavo povzroča stigmatizacijo.  
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Ta mu onemogoča, da bi se počutil enak drugim, kar bi omogočilo njegovo »normalno« 

delovanje. Poleg tega pa lahko povzroči tudi zanemarjenost, kajti osredotočenost na 

posameznikovo težavo hkrati pomeni, da se mu ne posvečamo več celostno, ne razvijamo več 

njegove celotne osebnosti, temveč odpravljamo samo težave. Metljak opozarja, da je glavni 

dejavnik, ki povezuje različne pristope socialnopedagoških intervencij spoznanje, da so 

čustvene in vedenjske motnje pogosto subtilna oblika komunikacije. Izstopajoče vedenje, t.i. 

»act out« (izpad) ali nasprotni pojav umika, je v resnici informacija o tem, da je v človekovem 

svetu nekaj narobe, da potrebuje pomoč pri reševanju težav, da pomoč tudi hoče, čeprav lahko 

navidezno to zanika. Ena glavnih človekovih potreb je (kot smo razložili s pomočjo 

znanstvenikov že na prejšnjih straneh) navezanost na koga in povezanost z drugimi. 

Vedenjsko in čustveno »drugačni« človek ni izjema. Kljub temu, da so ga slabe izkušnje 

naučile, da se okolje ne odziva na njegove potrebe, si še vedno želi kontakta z zunanjim 

svetom. S svojim motečim vedenjem, ki je dejansko glasen krik na pomoč, kaznuje ljudi okoli 

sebe do meje tolerance in potrpljenja, ker drugače ne zna zadovoljiti svoje temeljne potrebe 

po pozornosti in sodelovanju. Zaradi bolečih zavrnitev v preteklosti se boji navezati na ljudi, 

saj ga je strah novih razočaranj in potrtosti. Namesto odprte in jasne komunikacije tak človek 

izbere agresivno nasprotovanje ali umik od ljudi, ki bi bili najbolj primerni za to, da mu 

ponudijo svojo pomoč (prav tam).  

Metljak (prav tam) spomni, da je večina vplivanja v odnosno naravnanem pristopu med 

svetovalnim delavcem in uporabnikom pravzaprav ne-intervencija. Načrtno izvedena 

intervencija je najprej namenjena ohranjanju dobrega odnosa med vsemi vključenimi, nato 

preprečevanju razraščanja težav oziroma nastajanju sekundarnih posledic in šele na koncu 

uresničevanju cilja odpraviti konkretno težavo. In kako vzpostaviti dober odnos?  

Verjetno bi vsak socialni pedagog, ki se aktivno ukvarja s socialno pedagogiko odgovoril, da 

je vzpostavljanje dobrega odnosa umetnost. Vendar spet enkrat – bodimo previdni. Zagotovo 

je vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov med ljudmi ena najtežjih človekovih nalog, 

lahko tudi rečemo, da na svetu sploh ne bi bilo večjih problemov človeškega nastanka, če bi 

ljudje znali med sabo vselej vzpostavljati in ohranjati dobre odnose. Ampak, kot ve umetnik, 

ve tudi znanstvenik o psihi – zlo je univerzalna človekova vsebina. »Sprejeti življenje pomeni 

sprejeti obstoj zla.« (Sabato, 1991, v Wintersteiner, 2006c, str. 81) Umetnost pa ni vse, kar je 

za človeka težko, ampak ima svoje (številne) definicije, ki jo od ostalih človekovih pojmov 

ločujejo... Umetnost je zagotovo način komunikacije. Umetnik z umetnostjo in prek umetnosti 

komunicira s svetom. Ne želim spodbuditi misli, da je umetnik podobno kot socialno-

pedagoški uporabnik nemočen, oškodovan in trpeč človek, ki bi rad s svojimi umetniškimi 

stvaritvami komuniciral, da bi mu priskočili na pomoč in mu priznali njegovo resnico in to 

dela na način umetniške komunikacije zato, ker svojih želja in potreb ni sposoben sporočiti na 

običajne, zrele načine, z jasno besedno komunikacijo. To bi bilo zelo neprevidno 

poenostavljanje in posploševanje strokovno determiniranega mišljenja. Bolj imam v mislih, 

da je umetnik občutljiv človek, ki ima dar za poglobljeno opazovanje sveta in pravzaprav tisti, 

ki se zaveda moči in nemoči besednega komuniciranja in zato so mu blizu vsi »stoteri 

otrokovi jeziki« (Malaguzzi, 1998, v Kroflič, 2010) in razume potrebo in posebnosti 

umetniškega jezika. Tudi umetnikovo mišljenje in delovanje sta nenavadna in nenavadna je 

lahko komunikacija v primeru socialnopedagoških situacij interakcije. Umetnik pa si, drugače 

(ali pač ne?) kot socialni pedagog in socialnopedagoški uporabnik, zavestno ali morda le 

nezavedno želi, da bi njegovo mišljenje in vedenje v družbi sprožalo razmišljanje ne (le) o 

njegovih osebnih, ampak o človeških, o družbenih problemih, ki se kažejo in skrivajo v 

njegovi umetnosti, v čustvovanju in vedenju njegovega umetniškega dela. Vendar še malo 

počakajmo s teorijami o umetniškem izražanju, ker moramo najprej do konca opredeliti delo 

socialnega pedagoga, da ga bomo lahko potem iskali v umetniškem svetu. 
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Nekaj bistvenega o komunikaciji 

 

Težava je bila v tem, da nisem mogel misliti na sobo ali hišo ali kaj jaz vem, in potem to 

opisati, kakor je hotel Stradlater. Pa tudi nisem najbolj navdušen nad opisovanjem sob in hiš. 

Torej kaj sem mogel drugega, pisal sem o bratovi bejzbolski rokavici. To je bila stvar, vredna 

opisa. Res. Brat Allie je imel to levo rokavico odbijalca. Bil je levičar. Ampak tisto, kar je pri 

tem vredno opisa, so bile pesmi, izpisane po vseh prstih in na žepu in to. Z zelenim črnilom. 

Zapisal jih je, da je lahko bral, ko je na igrišču čakal na udarec. Zdaj je mrtev. Imel je 

levkemijo in je umrl, osemnajstega julija 1946, ko smo živeli v Maini. Gotovo bi vam bil všeč. 

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Kordeš si zastavlja vprašanje: »Kaj svet kliče v bivanje?« in odgovarja: »Spoznavanje poraja 

svet in svet je tisto, kar je spoznano«, svet nastaja skozi spoznavanje (2004, str. 151).  

Konstruktivizem razlaga svet s pomočjo toka zavesti, ki se stalno obnavlja, ustvarja stalno 

krožnost med delovanjem in izkušnjo, določenim načinom bivanja in obliko sveta. Tok 

zavesti, ki svet ustvarja, je neizogiben za subjektivno izkušnjo sveta in hkrati nujen tudi za 

njeno nasprotje – objektivno izkušnjo »zunanjega« sveta. Večina ljudi vse svoje življenje 

verjame in zaupa le svojemu individualnemu (z lastno zavestjo ustvarjenemu) svetu. Izmed 

vseh možnih svetov si izberejo (ne nujno zavestno) in utrjujejo en sam svet, za katerega 

verjamejo, da je skupni vsem bivajočim (vsemu bivajočemu). Večina ljudi nikoli ne podvomi 

o svojem svetu, nikoli ne posumijo, da njihov navidez trdni, stabilni, resnični svet ustvarja in 

ohranja le nenehno obnavljajoči se notranji konsenz v njih (prav tam).  

Kmalu po osvojitvi jezikovnega operiranja s svetom jezik prevzame vlogo ohranjanja 

stabilnosti človekovega sveta. Otrok jezik ponotranji in s tem se začne v njem odvijati notranji 

monolog, ki ga usklajuje, s tem ko ustvarja koherentno gmoto omrežja pomenov. Mead o 

notranjem monologu človeka govori kot o internalizaciji socialnih interakcij. Zaradi vedno 

novih pomenov, ki prihajajo v človekov »sistem za pojmovanje sveta«, ni človek nikoli v 

popolni koherentnosti in se njegov »sistem pomena« nenehno obnavlja, »posodablja«. 

Človek, ki razume svoje delovanje ustvarjanja sveta, sprejme možnost, da se njegov svet 

lahko nenehno spreminja in nenadoma spremeni. Vedno namreč lahko govori »samo o svojih 

opisih oziroma opisih opisov opisov« sveta (Kordeš, 2004, str. 157), vsak spremenjen opis pa 

lahko spremeni vse druge opise in s tem »svet«. Konstruktivizem zavrne vsako posamezniku 

zunanjo referenčno točko in s tem onemogoči vsaki razlagi, da ne bi bila (zgolj) krožna. 

Spoznavanje naj bi služilo človeku, da si prek njega organizira svet, nikakor pa ne odkrivanju 

objektivne resničnosti (prav tam, str 151-159).  

Kordeš vsemu živemu pripiše »netrivialno naravo«, ki vsebuje neopisljiv, mističen del. Živa 

bitja morajo neprestano vzdrževati fleksibilno, dinamično stabilnost z okoljem. Celo iskanja 

človeka ne moremo ponazoriti linearno; iščem – najdem. »Ne iščemo, da bi našli, ampak 

iščemo, da bi iskali. Ko najdemo, smo izgubili.« (prav tam, str. 169) Prav to, da si človek sam 

celo življenje »pribarantava pot skozi svet«, ki nikakor ni vnaprej dana ali določena, temveč 

jo ustvarjajo naša dejanja, mu omogoča neodvisen in bogat svet doživljanja (prav tam, str. 

170). Kordeš (prav tam, str. 252) ponazori še z besedami Ortega y Gasset: »Človek nima 

narave, ampak zgodovino. Človek ni stvar, ampak drama. Njegovo življenje je nekaj, kar je 

treba izbrati, kar je treba v nadaljevanju ustvariti; in bistvo človeštva je v tej izbiri in 

ustvarjanju. Vsak človek piše svoj roman, in četudi lahko izbira med tem, ali bo originalen 

pisatelj ali le plagiator, pa se izbiranju ne more izogniti. Obsojen je na svobodo.« 
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Vsak dialog je odnos med človekoma, med osebnostima in njun osrednji problem ni le prenos 

informacij, temveč razumevanje med njima (Matjuškin, 1988, v Kroflič, 1999, str. 130). 

Maturana trdi: »Vse, kar je rečeno, je rekel nekdo.« Von Foerster pa dodaja: »Vse, kar je 

rečeno, je rečeno nekomu.« Na temelju takšnega opisa opazujočega sistema von Foerster 

opredeli resničnost kot konsistentni referenčni okvir najmanj dveh opazovalcev. Po tej 

definiciji je resničnost in torej tudi resnica o tem, kaj je problem, vselej dogovor udeležencev 

v sistemu komunikacije, interakcije, oziroma v njihovem odnosu. Izraz njihovega strinjanja, 

soglasja o nečem kot o resničnem, je dogovor. Pogosto pride do dialoga spontano, ko imajo 

ljudje podobne želje in obstaja način, da lahko dosežejo njihovo izpolnjenje (Randall in 

Southgate, 1988). Tako jezik ni le sredstvo sporazumevanja, saj tudi sporazumevanje ni le 

namensko proizvajanje določenih znakov z namenom, da bi drugim posredovali svojo voljo. 

Razumevanje med človekoma je razumevanje izročil, katerim pripadata. Odnos do drugega je 

odnos do njegovega izročila, ki ga s svojim jezikom posreduje in se preko jezika v njem tudi 

utemeljuje. Preko jezika, komunikacije z drugimi, preko novih odnosov z drugimi si širimo 

obzorja našega sveta. Z vstopanjem v tuje jezikovne svetove premagujemo svoje dotedanje 

predsodke in predstave, ustvarjene prek izkustev sveta. »Tisti, ki pozna le eno kulturo, ne 

pozna nobene,« je jasen Muller. Nikoli ne zapuščamo svojega sveta, ampak kot popotniki 

potujemo v nove prostore in se z novimi znanji in izkustvi vračamo spet domov (Gadamer, 

2001). »Človek potuje po svetu, da bi našel, kar potrebuje in se vrača domov, da to najde...« 

lahko zaključimo s Moore-om. 

 

Empatija in etika v komunikaciji  

 

Gospod Antolini je bil zelo prijazen. Rekel je, da se lahko kar takoj oglasim, če želim. Mislim, 

da sem njega in njegovo ženo vrgel iz postelje, ker sta se od vraga dolgo obirala, preden sta 

dvignila slušalko. Najprej me je vprašal, ali je kaj narobe, in jaz sem rekel, da ne. Seveda sem 

mu povedal, da sem bil odpuščen s Penceya. Mislil sem, da mu to lahko povem. »Ljubi bog,« 

je rekel, ko sem mu povedal. Imel je precej smisla za humor in to. Rekel mi je, da lahko takoj 

pridem, če se mi da. 

Bil je najboljši učitelj, kar sem jih kdaj imel, gospod Antolini.  

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Zelo pomembna je v strokovnem delu socialnega pedagoga zmožnost empatije, ki pomeni 

sposobnost vživetja v stanja drugega človeka. Za empatijo je potrebno razvijati svojo 

čustveno, socialno in duhovno inteligentnost. Predpogoj dobro razvite empatije pa je razvita 

sposobnost samoopazovanja in samozavedanja. Empatija ne pomeni sentimentalnega, 

pretirano čustvenega poistovetenja s čustvenim stanjem drugega. Lahko rečemo, da je 

empatija nevsiljiva pozornost, ki pusti drugemu, da je, kakršen je, medtem ko ga doživljamo 

skozi njegova dejanja, občutke, čustva, misli in prepričanja. Empatično se odzivamo le, če 

znamo svojo čustveno identiteto razločiti od čustvene identitete drugega. Sami bi morda 

ravnali popolnoma drugače kot on, vendar se kljub temu lahko vživimo v njegovo dojemanje 

ali stisko ter ga sprejmemo takega, kot je. Brez te kompetence socialni pedagog že v sami 

teoriji ne more delovati drugače kot programirani stroj, ki izpolnjuje pravila določenih 

obrazcev in nikakor ne more doseči svojega cilja – uspešne interakcije, ki pomeni možnost za 

pozitivne spremembe v njem, drugem in njunem odnosu.  
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Na pravilno pozornost in odprtost do sočloveka nas slikovito opominja stara indijanska 

modrost: »Če hočeš resnično razumeti drugega človeka, moraš najprej prehoditi miljo v 

njegovih mokasinih. Vendar tega ne moreš narediti, če prej ne sezuješ svojih.« Umetnost v 

literaturi, gledališču, kipu, plesu, glasbi, sliki, filmu, fotografiji, itd. – ali ni to najboljši in 

najlepši in najzanimivejši nabor tujih izkušenj sveta, v katerega se lahko potapljamo in 

raziskujemo, da bi znali razumeti svet v tujih mokasinih? Ljubitelji umetnosti vedo, kako 

velika zakladnica izkušenj o svetu je umetnost, v katero lahko človek z zanimanjem zajema 

po zakladih in jih preizkuša ter vanjo vrača svoje. V praktičnem delu z ljudmi se izkaže, da 

pravilno izbrana umetnost ljudi ne pušča hladnih, pustih, mlačnih, apatičnih in neprizadetih, 

da v njih zbuja občutke, misli, želje, ideje, rešitve in nove probleme.  

Socialni pedagog navadno z ljudmi rad in veliko komunicira, ker je njegovo zanimanje za svet 

in soljudi pristno, ker rad pomaga ljudem, še posebej previdno in ozaveščeno pa »v svojem 

delovnem času« oziroma tedaj, ko bi rad izvedel začrtane socialnopedagoške intervencije. 

Včasih že sam pogovor, torej komunikacija pomeni uspešno intervencijo. Kadar govorimo o 

intervencijah, govorimo namreč o naših posegih v življenjski prostor klienta. Zagotovo mora 

biti socialni pedagog pri poseganju v tuje svetove podobno občutljiv kot umetnik, da ohrani 

svojo človeškost in strokovnost in dopusti svetu, da se odvija tudi po svojih lastnih zakonih. 

Svojih mnenj, sodb, opazk, občutkov, misli, interpretacij kot socialni pedagogi ne smemo 

nikoli zamenjati za objektivno resničnost, za dejstva in stvari. V sebi moramo ozavestiti 

konstruiranost življenjskega prostora, ki nastaja v interakcijah med ljudmi. Nenehnemu, sicer 

počasnemu, a obojestranskemu spreminjanju udeležencev interakcije pravita Kordeš in 

Jeriček Klanšček (2001) »spiralno približevanje«. Tudi komunikacija socialnega pedagoga ne 

sme postati nič drugega kot medsebojno približevanje s klientom, sporazumevanje. Socialni 

pedagog v komunikaciji nikoli ne sme zavzeti vloge eksperta, ki poučuje in deli nasvete. 

Gadamer (2001) opozarja na iluzijo skrbstvenih poklicev, ki v drugem vidijo povsem 

pregledno in obvladljivo orodje. Ko verjamemo, da drugega poznamo in razumemo, jemljemo 

njegovim lastnim zahtevam vsako legitimnost. Zato je nujno potrebno zavedanje, da imamo 

ljudje v praksi stroke (tako kot v vsakdanjem življenju) neizogibno opraviti z našimi 

različnimi videnji sveta, z različnimi razlagami in definicijami, kaj je problem in kaj je 

problem za nekoga, in posledično, katera je želena smer rešitve problema in katere 

socialnopedagoške intervencije so za njeno realizacijo najbolj primerne. Gre za najbolj 

osnovno (filozofsko) vprašanje, kaj je resnično. Pomembna os, okoli katere se resničnost 

poraja, doživlja in interpretira je prožnost, rekurzivnost v medosebnem prostoru med nami in 

uporabniki. Vsi deli celote, torej vsi v interakciji udeleženi akterji vzajemno vplivajo eden na 

drugega s svojo edinstveno, neizogibno značilnostjo opazovanja, razlikovanja, interpretiranja, 

razumevanja in ravnanja (Rutar, 2008).  

V postmodernem svetu, v odsotnosti trdnih temeljev sveta, enotnih idej in objektivnih resnic, 

brez referenčnih točk, od koder bi si lastili pravico vedeti, se Maturana in Varela (1998) 

opreta na edini temelj, ki potrjuje dejstvu »Vem, da nič ne vem« – na spoznavanje 

spoznavanja, da bi ustvarila etično osnovo za svet odnosov in relacij. Možina in Kordeš njuno 

etiko spoznanja zajameta v štirih principih (v prav tam, str. 244): 

1.) Kot opazovalci samih sebe imamo možnost samouravnavanja lastne dejavnosti (princip 

svobode). 

2.) Ker je naš svet naš svet, smo zanj odgovorni (princip odgovornosti). 

3.) Imamo samo svet ki ga porajamo skupaj z drugimi. »Vse, kar počnemo, je strukturni ples 

v koreografiji sožitja, so-biti« (princip ljubezni). 
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4.) Ker ni sveta, ki bi bil neodvisen od nas, ni boljšega in slabšega razumevanja sveta. Vsako 

razumevanje je legitimno (kot del strukturnega toka) in si zasluži spoštovanje (princip 

tolerance). 

Pa počasi zaklučimo poglavje o komunikaciji. Človek s spoznavanjem ne spreminja le sveta 

okoli sebe, ampak tudi in predvsem sebe samega, pravi Trstenjak (1993). Ustvarjalnost je 

eden izmed najpomembnejših znanih načinov, s katerim se človek lahko otrese svojih 

pogojenih odzivov, vsakdanjih odločitev, torej tipičnega mišljenja in vedenja v svojem okolju 

(Meden-Klavora, 2006) in ustvarja svet na novo (in morda – bolje?). Človek se lahko v 

ustvarjalnem delu osvobodi družbenih in individualnih spon, ki mu utesnjujejo življenje v 

vsakdanu.  

 

Pomen skupine v socialnopedagoškem delu 

 

»Ti bi morala kdaj priti v šolo za fante. Poskusi kdaj,« sem rekel. »Polna pezdetov je, in tam 

ne delaš drugega, kot samo študiraš, da se dovolj naučiš in boš dovolj iznajdljiv in pretkan, 

da boš nekega dne lahko kupil tisti prekleti kadilak, in kar naprej se moraš pretvarjati, da je 

zate živo prekletstvo, če tvoje ragbijsko moštvo izgubi, in od jutra do večera se kar naprej 

pogovarjaš o dekletih in pijači in spolnosti, in vsi tičijo skupaj v teh prekletih malih umazanih 

klapah. Tipi, ki igrajo košarko, tičijo skupaj, katoliki tičijo skupaj, prekleti intelektualci tičijo 

skupaj, tipi, ki igrajo bridž, tičijo skupaj. Celo tipi, ki pripadajo prekletemu knjižnemu klubu, 

tičijo skupaj...«  

(Jerome David Salinger, Varuh v rži) 

 

Socialna pedagogika kot eden od poskusov organiziranega družbenenega kreatorja socialne 

harmonije večji del svoje dejavnosti namenja delovanju v skupinah in skupnostih, na kar 

napeljuje že pridevnik »socialna« v njenem imenu. Komunikacija je temelj vsake medosebne 

interakcije in vsake družbenosti. Skupina je logično nadaljevanje uspešne komunikacije, ki 

želi spodbuditi neko kooperativno delovanje nekaterih posameznikov v družbi.  

Socialna pedagogika črpa veliko znanja iz teorij o skupinah, a naj se na tem mestu 

zadovoljimo s kratko razlago o pomembnosti skupine za človekov razvoj in polno družbeno 

bivanje in podporo njegovi ustvarjalnosti. Pri tem imejmo v mislih, da sta za večino ljudi 

sodelovanje v skupinah in aktivna družbena participacija – osrečujoča. Morebitne izjeme, tudi 

velik del velikih ustvarjalcev in umetnikov moramo (žal) na tem mestu zanemariti. 

Skupinsko ustvarjanje zahteva sodelovanje posameznikov. Pomembno je, da vsak posameznik 

na svoj način prispeva v skupino in od nje dobiva; ob tem se sprošča, doživlja ugodje, občuti 

zadovoljstvo in se samopotrjuje. Skupina nastopa kot »dobra mati«, oblikuje pozitivno, toplo 

klimo, ki je izvor ustvarjalne energije. Oblikuje se z upoštevanjem vsakega člana, njegovih 

potreb in občutkov. Skupina pomeni več ljudi istočasno v istem prostoru, z istim ritmom in 

podobnimi nameni. Posameznikom nudi varnost, omogoča dobro počutje, pozitivne izkušnje 

in učenje na podlagi lastnih uspehov in izkušenj in uspehov drugih v skupini. Ob tem nastaja 

skupna energija, v različnih kombinacijah medosebnih odnosov znotraj skupine pa se ustvarja 

»socialnoenergetsko skupinsko polje« (Kroflič, 1990, v Vrbančič, 2010, str. 87). V njem 

potekajo procesi povezovanja na različnih ravneh: intrapersonalno in interpersonalno, 

nevrofiziološko, nevropsihološko.  
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Liebman (1994, v Vrbančič, 2010, str. 87) loči pomen skupinskega dela na: 

1.) Raven posameznika – osebni nameni: 

- kreativnost in spontanost, 

- oblikovanje samopodobe, samopotrjevanje, uresničevanje lastnih potencialov, 

- povečanje osebne neodvisnosti in motivacije, 

- izražanje občutkov, emocij, misli, konfliktov, 

- delo z domišljijo in nezavednim, 

- vpogled, samozavedanje, premišljevanje, 

- ureditev izkušenj – vidno in besedno, 

- sprostitev. 

 

2.) Raven skupine – socialni nameni: 

- zavedanje, spoznanje in presojanje drugih, 

- sodelovanje, vključenost v skupinsko aktivnost, 

- komunikacija, 

- zaupanje problemov, deljenje izkušenj in pogledov z drugimi, 

- odkrivanje univerzalnosti doživljanj in originalnosti posameznika, 

- obzirnost do drugih v skupini, razumevanje lastnega vpliva na druge in na 

medsebojne odnose, 

- družbena podpora in zaupanje, 

- stik s skupino, 

- skupno iskanje rešitev. 

 

Socialni pedagog torej večino svojega dela načrtuje v skupinah. Kasneje bomo videli, da so 

tudi novodobni umetniški projekti načrtovani kot skupinsko ali skupnostno delovanje in 

poskusili z njimi povezati še socialnega pedagoga. A zdaj se (zavestno) potopimo v umetnost 

in poskusimo misliti podobnosti delovanja umetnosti in socialne pedagogike, v kateri dihamo 

pravzaprav ves čas...  

 

 

  



42 

 

Umetnost 

 
Nenazadnje se vedno najde 

srce, da potrdi vse upe: 

“Sovražim inspirirati.” 

in reši svet. Kakor ogabno že 

to razumem. 

In ogabno je razumeti to kot to. 

 

(tukalica, Tvoje srce moje) 

 

Kaj je umetnost?  

Prvo vprašanje, ki si ga zastavi vsakdo, ki bi rad o njej kaj povedal in ga ob tem vsaj malo 

skrbi, da bi lahko o tem govoril tudi vsaj precejšnje neumnosti, če ne celo popolne neresnice. 

Pa vendar vprašanje, na katero tudi tisti, ki o umetnosti kaj pove in si prizadeva, da ne bi 

govoril kar največjih neumnosti in neresnic, nima enega, točnega in pravilnega odgovora. Na 

to vprašanje so poskušali odgovoriti že (pre)mnogi, uspelo ni v celoti nikomur, so pa njihovi 

odgovori raznovrstni in zanimivi. Pa poglejmo nekaj njih. In začnimo lahkotno, preprosto in 

otroško, ker umetnost in otroškost sta kot veliki prijateljici, ki čakata na odraslost in učenost, 

ki ju bosta med njunim igranjem ogovorili... 

»Kaj je tisto, kar star časopis spremeni v kapo, kaj je tisto, kar iz običajnih stvari dela 

nenavadne? Kaj iz dneva naredi poseben dan? Kaj spreminja naše življenje na boljše? 

Ustvarjalnost, igra, domišljija. Umetnost.« (Sitar, 2008, str. 130) Umetnost je prostor, v 

katerem prebivajo čustva, sanje, domišljija, poezija. Umetnost spreminja svet. Bogati smo, če 

znamo poleg uporabne videti tudi ono drugo plat stvari. »Saj veste, vsaka stvar ima dve plati, 

uporabno in poetično: pa naj bo to svinčnik, torbica, hiša ali človek.« (prav tam)  

Umetnost naj bi bila po mnenju mnogih nekakšno – svobodno igranje. Vendar to ne pomeni, 

da je vsako igranje umetnost. Tudi Tršar, sodobni slovenski slikar in publicist poveže 

umetnost z igro, ustvarjalno igro, v zrela leta podaljšano željo po igranju, izražanju, urejanju, 

spreminjanju, usklajevanju, presenečanju, »ne da bi pri tem imela v mislih uporabno plat tega 

početja« (v Cuderman, 2003, str. 8).   

Umetnost naj bi izhajala iz »človekove potrebe« in to »že od nekdaj«, lahko preberemo v 

Leksikonu Cankarjeve založbe (2003), ki spomni na zgodovino človeštva v času jamskih 

slikarij in religijskih obredov, ki naj bi bili prvi začetki umetnosti, vezani najbolj na verovanja 

in skupnostne obrede. V celotni nam znani zgodovini človeštva ne poznamo družbe, ki ne bi 

imela svoje umetnosti. Umetnost nastaja iz človekove nuje po vsestranskem izražanju in 

posredovanju misli in čustev. 

Umetnost je simbolična govorica in za simbolično govorico je potrebno predstavljanje, 

imaginacija – ustvarjalna domišljija. Umetnost je nadčasovna, v svojih simbolih kaže smer v 

brezčasnost. Je človekovo prizadevanje doseči nekaj onstran vsakdanjega izkustva, odkrivanje 

skritih bistev stvari, skrivnosti bivanja, narave, sveta. Če se psihologija zanaša na zavest, se 

umetnost dotika podzavesti (nezavednega) in prodira v globino duhovnega sveta. V raznih 

oblikah daje umetnost življenju lepoto in smisel. Včasih umetnost kaže družbi pot do 

blagostanja, včasih je tolažba v težkem življenju, brezizhodnem trpljenju (Trstenjak, 1994, str. 

11-21).  
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Freud (2000) je s svojimi analizami umetniških del dokazal, da so grajena na nezavednih 

procesih v posamezniku in družbi. Zato imajo umetnine tudi družbeno funkcijo. Vsa 

umetnost, ne glede na medij, ki ga za svoj izraz uporablja, »je v jedru simbolično izražanje: 

vsa prizadevanja, ki gredo onkraj vsakdanjega izkustva in hočejo v stvareh odkriti globlje 

bistvo in prodreti do zadnjih skrivnosti bitja in žitja, kakor jih srečujemo v raznih mitih in 

mitičnih sistemih, se opirajo na simbolično govorico.« (Trstenjak, 1994, str. 21) Umetniška 

dela praviloma nimajo enega, jasnega – enopomenskega – do kraja dorečenega sporočila, 

temveč nosijo estetsko informacijo, ki je odprta za večpomensko razumevanje, za različne 

interpretacije. Niso namenjena samo razumskemu dojemanju, če sploh so namenjene 

razumskemu dojemanju, njihov pomen je pogosto iracionalen, neprevedljiv v vsakdanji ali v 

logični jezik (Cuderman, 2003). Ali, kot bi razložil Kočica: »Umetnost nam ne dokazuje; njen 

jezik se naslavlja na naše občutenje in tako v veliki meri zaobide racionalno ne glede na to, 

koliko se trudimo z racionaliziranjem v interpretaciji.« (2001, str. 29) Ali Goethe: Umetnost 

je »posrednica neizrekljivega« (v Cuderman, 2003, str. 7). 

Umetnost se opisuje kot proces pojavljanja spontanih podob, ki jih podzavest prepoznava z 

mehanizmi represije, projekcije, identifikacije, sublimacije in kondenzacije, ki so tudi 

temeljnega pomena za metodo zdravljenja človekove psihe. Umetnost služi kot sredstvo 

neverbalne komunikacije. Z izražanjem skozi umetnost se človek potrdi kot enkratno 

človeško bitje, ki lahko skozi umetniško ustvarjanje spoznava svoje notranje globine in 

komunicira tudi z drugimi ljudmi (Zalar, 2007, str. 39). Preko umetniških del človek navadno 

izraža svoja čustva, dojemanje okolice, odnos do sveta. Umetnost so tiste dejavnosti, katerih 

namen ni neposredno povezan s preživetjem in razmnoževanjem. Umetnost ni znanost, 

temveč ustvarjanje del z estetsko vrednostjo, pogosto nima praktičnih ciljev in je namenjena 

osebnemu duhovnemu užitku (Tomšič-Čerkez, 2008).  

Makarovič (1986) pa opozori na družbeno moč umetnosti; ko se človekove ideje in simboli 

odenejo v čutno podobo, začno fizično delovati na ljudi in s tem v njih sprožijo pripravljenost 

na akcijo. V umetnosti ima izraz večjo moč kot misel. Namesto sporočila je pomemben način 

sporočanja; ne kaj, temveč kako. Če je za vsebino umetniškega dela potrebna inteligentnost, 

pa je za njegovo formo potrebna kreativnost. Inteligentnost je predvsem sposobnost analize, 

kreativnost pa sposobnost sinteze. Inteligentnost je sposobnost vztrajanja v danem, zaprtem 

sistemu, kreativnost pa je odprtost k drugemu, drugačnemu, novemu. V svojih vsebinah se 

umetnost obrača v preteklost in uporablja zgodovinske ideje, obrača se k sedanjosti in izraža 

odnos do svojega časa, obrača se v prihodnost in razmišlja o človekovi usodi v času, ki šele 

prihaja.  

Po besedah umetnikov je umetnost upiranje kaosu in niču; preseganje človekove smrtnosti in 

vzpostavljanje določenega reda v kaosu sveta in življenja. »Evolucijsko pogojena« želja po 

preseganju stvarnosti naj bi bila tudi glavni razlog za ustvarjanje. Pojavljajo pa se tudi dvomi 

umetnikov o resnosti in smiselnosti umetniškega ustvarjanja. Cuderman jih poveže z 

odgovornostjo. Pravi, da umetniki z ustvarjanjem fiktivnega sveta zavestno ali nezavedno 

prevzemajo precejšnjo moralno odgovornost, saj ustvarjajo svetove, v katerih omogočajo 

recipientom nekaznovan vstop v svet sanj in fikcij, ki so ga ustvarili in v katerih brez občutka 

krivde, s sledenjem avtorjevi domišljiji, doživljajo katarzo – očiščenje notranjih napetosti. 

Umetnost, tako umetniško ustvarjanje kot dojemanje umetniških del, bi morala biti svobodna, 

saj je v svobodi smisel umetnosti. Toda, glede na to, da se danes pojavljajo tako svobodni 

trendi, da v pojem umetnost zajemajo praktično vse, vsako dejanje ustvarjanja, tudi dejanja 

popolne provokacije ter celo agresivna dejanja, se moramo na tem mestu vprašati tudi o 

posledicah take (umetniške in splošne družbene) svobode (Cuderman, 2003).  
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Temeljite odgovore bomo prepustili sodobnim »profesionalnim« in vsem drugim navdušenim 

mislecem, ker gre pri tem obvezno za sitna, široka, visoka in globoka temeljna vprašanja 

posameznikove svobode, ki v družbi, kot smo tudi v tem delu že (pre)brali, nujno meji na 

svobodo drugega pa tudi na svobodo družbe na splošno (glede na trenutne tokove volje in 

zakona oblasti) oziroma njene (aktualne?) moralne meje (glede na obče razširjene in sprejete 

svetovnonazorske trende). Zdaj pa raje naredimo nekaj v stilu te diplome in se samo malo 

(za)ustavimo pri nekaterih najdenih pogledih na to vprašanje. 

Kočica veliko razmišlja o odgovornosti umetnika in umetnosti do drugega, drugih, sveta in 

družbe: Ob-čutenje je jedro umetnosti, estetske in poetske dejavnosti. Umetnost je srečanje. Je 

uvid v primarno življenjsko silo. Je poseg v prastaro. Trajajoče razmerje med »aisthesis in 

poiesis« (percepcijo in ustvarjanjem) je vedno in nujno v polju srečanja z drugim. Umetnost je 

v današnjem življenju odtujene civilizacije ena redkih »strok«, ki so ohranile odprtost jezika 

do celovite izkušnje in občutenja (Kočica, 2001, str. 27-29). »Umetnostni jezikovni potencial 

je polje, v katerem je srečanje in uvidevanje biti v trajanju lahko nekaj očitnega in navzočega 

v vsej svoji polnosti in smiselnosti.« (prav tam, str. 31) Kočica nam torej opisuje medčloveški 

smisel umetnosti, umetnost kot odgovorno družbeno dejanje. Kot »umetniški tradicionalist« 

trdi, da je lepota v umetnosti doma in da lepota pomeni intrinzično dobro. Opis umetniškega 

doživljanja opiše kot strmenje. Opozarja, da bi moral vsak umetnik zavzeti in ohranjati 

samozavedanje, refleksijo in etično pozicijo: Umetniški jezik je nujno zavezan ethosu – etiki, 

»kajti umetnost se začenja v značaju ustvarjalca, v njegovem občutenju in občutljivosti, hkrati 

pa se pojavlja v javnem prostoru kot izjava, ki ustvarja vzorce 'običaja'« (prav tam, str. 32). 

Zato nalaga umetniku odgovornost do njegovega ustvarjanja, do izhodišča, iz katerega kot 

umetnik izhaja pri svojem umetniškem hotenju, od njega zahteva premislek osebnih vzgibov 

pri ustvarjanju: Skozi delfsko srečanje s seboj v srečanje z drugim (prav tam).  

Za Cudermana (2003) je morala v umetnosti povezana z iskrenostjo umetniške komunikacije, 

z njeno nezlaganostjo in razumevanjem soljudi, vendar opominja, da je etična dimenzija sicer 

sestavni del umetniške strukture, vendar to nikakor ne pomeni vsakdanjega moraliziranja.  

Žalec (2010) išče v umetnosti pot do personalistične etike. Umetnost je gestalt, celota. 

Umetnost je nekaj, ki nam nekaj sporoča z razkrivanjem vrednot. Postavlja nam ogledalo, kot 

pravi največkrat uporabljena metafora za umetnost. Pri umetnosti gre za doživljajsko 

solidarnost v smislu dialoga. Umetniška dela so kulturni vzori, ki imajo empatično razsežnost. 

Umetnost je ireduktibilna, ne da se je poenostaviti, saj je neizčrpna v možnostih razumevanja 

in interpretacij. Naloga umetnosti je, da vzpostavlja skupnost s pomočjo empatije do 

perspektiv in svetov drugega. »Njena vest kot sporočilo niha med zavestjo in podzavestjo, 

vendar v vsakem primeru ohranja etično vez s celoto značaja tistega, ki jo sprejema. Etična 

podstat, ki posredno določa sleherno umetniško in tudi drugačno vstopanje v svet, omogoča 

neki nov vpogled le, ko se je zavemo. V nasprotnem primeru postane so-čutje tehnični 

pripomoček razuma ali instinkta. V obeh primerih se preliva v nasilje.« (Kočica, 2001, str. 29) 

In nadaljujmo spet z družbeno funkcijo umetnosti... Kroflič poudari pomen umetnosti za 

njenega ustvarjalca kot povezavo bitij znotraj sebe z drugimi bitji v zunanjem svetu. 

»Umetnost lahko opredelimo kot obliko transformativne izkušnje in osebne izpolnitve, ker 

ima moč opisovanja najbolj temeljnih skrivnosti življenja in nam omogoča začeti dialog z 

drugostjo sočloveka, kakor tudi z drugostjo v jedru lastne osebnosti.« (Kroflič, 2010, str. 52) 

Če medčloveški odnosi obstajajo v in preko skupnih dejavnosti, je ravno umetnost tista oblika 

skupne dejavnosti, ki vzpostavlja komunikacijo med umetnikom, občinstvom in umetniškim 

objektom kot »materializirano obliko vednosti«, »zamrznjeno potencialno komunikacijo«, 

»ključnim elementom kulture« (prav tam).  
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Kos (1983) izpostavi fenomen umetnosti, ki celostno združuje človekove spoznavne, estetske 

in etične dimenzije, česar sicer v človeški stvarnosti ni mogoče najti. Umetnik s pomočjo 

umetniškega preoblikovanja, poenotenja in osmišljanja stvarnega sveta, ki preide v konkretno 

obstoječe umetniško delo, uspešno reši umetniško nalogo in doseže bistvo vsake umetnosti –

iz stvarnega kaosa bioloških, psiholoških, družbenih, kulturnih, zgodovinskih življenjskih 

pogojev, ki so večidel omejeni, razcepljeni, pogosto nasprotni eden drugemu in razpršeni v 

času in prostoru, nenehno spreminjajoči se in nezdružljivi, ustvari celoto. To je mogoče le v 

umetniški strukturi, ki je bolj dostopna našim abstraktnim čustvom, nejasnemu čutenju, 

razumevanju in čustvovanju kot pa otipljivim, jasnim zaznavam, ki bi jim lahko pomen točno 

določili. V stiku z umetnostjo nismo zgolj pasivni in kontempliramo (Kant), niti zgolj aktivni 

v smislu spoznavnega, etičnega in estetskega sodelovanja, izbiranja in odločanja, ampak 

totaliteto, celovitost nasprotujočih si stališč podoživimo v enotnosti spoznavne, etične in 

estetske celostnosti človekovega sveta. Od vedno je uravnoteženost estetskih, spoznavnih in 

etičnih elementov v umetnini tisti osnovni princip, ki umetnino v zgodovinskem času določil 

za »klasično«. Klasično delo se zaradi svojih notranjih vrednosti približa človeku in v njem 

sproža občutek, doživetje celovitosti sveta in sebe v njem (prav tam).  

Vsako ustvarjanje, vsaka umetnost je nujno povezana s časom in prostorom, svetovnimi 

značilnostmi in krizami trenutka, v katerem ustvarjalec ustvarja. Umetnost je vedno 

simbolizirala osebnostne in družbenokulturne vidike, je refleksija družbenih trendov (Dalley, 

1984). Ocvirk meni, da je napačna larpurlartistična doktrina, ki za kvalitetno umetniško delo 

razglaša tisto, ki čim manj izraža sočasna politična, svetovnonazorska in družbena trenja in se 

posveča izključno globokim, večnim temam človeške ideje in strasti. Pravi, da je taka zahteva 

neživljenjska. »Ustvarjalec stoji in mora stati sredi življenja, le tedaj se odražajo v njegovem 

delu vsi duševni razgibi časa, vsa čustva in ideje, ki uravnavajo in oblikujejo njegovo dobo, le 

tedaj seže do temeljnih problemov človekove narave in usode.« (Ocvirk, 1984, str. 255) 

Ustvarjalec in družba medsebojno delujeta drug na drugega. Odnos med njima je kompleksen, 

zato umetniška kritika, ko razpravlja o njem, išče vezi med občinstvom in ustvarjanjem, 

spoznava učinke in odboje umetniških del v različnih družbenih plasteh, razpoznava usodo 

posameznih ustvarjalnih osebnosti v sodobnosti, stilne in idejne posebnosti generacij in 

skupin in se poglablja v zapletene mreže kulturnega in socialnega življenja. Raziskovalci 

umetnosti verjamejo, da je vsaka umetniška izpoved, pa če je stilno ali vsebinsko še tako 

odmaknjena od neposrednih lastnosti sedanjosti, časovno opredeljena in zrcali neutajljive 

znake dobe, v kateri je nastala in družbene plasti, ki ji je bila zavestno ali ne namenjena. To 

navezanost umetniškega ustvarjanja na kulturo, vzgojo, vero, politiko, običaje in umetnost 

določenega časa in prostora razpoznavajo ne samo v snovi, motiviki in stilu, temveč tudi v 

idejnih sestavinah, čustveni posebnosti, življenjski usmerjenosti in svetovnonazorskih 

predstavah, ki prežemajo delo. Naj je umetnina še tako drzna, samosvoja, revolucionarna in 

bujna, ne more izbrisati vseh sledov miselnosti, v kateri je nastala (prav tam, str. 256). 

Umetnost je torej sled časa in prostora, v katerem nastaja. V sedanjem svetu predstavlja 

nepogrešljivo kritično instanco. Od kod ji ta funkcija? Ne iz posebne kakovosti umetniškega 

zaznavanja in imaginacije ali kakšne skrivnostne etične sile. Umetnost je po svoji funkciji 

avtonomna opozicija obstoječemu. Nahaja se izven političnega, ekonomskega in moralnega, 

navidez je brez funkcije in prav zato dobi vzvišeno pozicijo, da lahko vse obstoječe postavlja 

pod vprašaj, umetnost je »tisto Drugo«. Umetnost je lahko vzvišena kritična instanca, »ker s 

svojo simbolno govorico ubira neposredno in celostno pot do našega nezavednega in 

podzavesti, ker v umetninah – individualno ali kolektivno – izrazimo več ali (kot recipienti) 

naletimo na nekaj več kot na to, kar pravzaprav že vemo« (Wintersteiner, 2006a, str. 56). 

Umetnost ni znanstven opis sveta, človekovemu Jazu omogoči, da je udeležen pri tujem 

obstoju in v tuji usodi in si prilašča, kar ni in bi lahko bil (Fischer, 1985, v prav tam). 
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Humanistična misel je omogočila umetnosti estetsko avtonomijo, vendar bi jo umetniško 

ugonobila, če bi umetnost postala propaganda humanistične misli. Umetnost naj priča o vsem 

ne-človeškem, kar družba zanika, umetnost naj izpričuje: brezvoljnost, bolečino, žalovanje, 

hrepenenje po smrti, pretres, zbeganost, nemoč, afekte, ko smo vsi iz sebe, afekte 

nedoločljivosti, afekte notranjega prekoračenja zunanje dojemljivega, nasilje, zločin, smrt, 

polnost človeštva v visokem letu in v globokem breznu. Umetnost s konkretnim primerom 

opisuje obče človeško, je paradoksalno, specialistika za splošno (prav tam, str. 54-57). 

V moderni umetnost kot »l'art pour l'art« zgradi svoj lastni referenčni sistem. Njena naloga od 

tedaj naprej prvenstveno ni več to, da uveljavlja in ohranja kulturni kod – da prispeva k 

trajnosti in stabilnosti neke družbe, temveč ravno nasprotno – umetnost naj bi ta kulturni kod 

kar naprej preizpraševala, preobražala in s tem spreminjala družbo. Od meščanskega obdobja 

dalje je umetnost prosta tudi političnih, verskih in pedagoških nalog. Z nastopom demokracije 

umetnost izgubi funkcijo glasilke demokratičnih idealov in postane institucionalizirana 

možnost za dvom o pomenih in institucijah, ki obstajajo na njihovih temeljih. Umetnost je 

lahko avtonomna le v meščanski družbi, torej je v svoji avtonomnosti družbeno odvisna.  

Umetnost deluje kot arhiv kolektivne in individualne zgodovine in na ta način izpolnjuje 

družbene funkcije spomina. Poglejmo podrobnje k besedni umetnosti... Literatura piše tudi 

neuradno zgodovino in zgodovino, vezano na posameznika; arhivira izključene zgodovinske 

arhive vsakdana, intime, čustev, sanj, želja, strahov, nezavednega in tabuiziranega ter 

izključenih in izobčenih žrtev. Deluje v nasprotju z globalizacijskimi trendi in težnjami 

uniformiranja ljudi in sveta, saj pospešuje senzibilizacijo, empatijo, solidarnost, diferenciran 

pogled na svet in njegovo pojavnost. V nasprotju z znanostjo, statistiko, politiko in večjim 

delom medijev, ki posplošujejo, umetniška strategija temelji na konkretni izkušnji in 

doživljanju in deluje preko ustvarjanja konkretnih svetov, zgodb, podob. Ozavešča zaznavne, 

vedenjske, miselne, simbolne, komunikacijske, itd. vzorce in s tem pomaga pri orientaciji v 

življenjskem okolju. Ohranja in spreminja jezik ter širi komunikacijske sposobnosti. 

Emancipira, podpira samoodločanje in prevzemanje odgovornosti, zato je pomemben element 

vzgoje za mir, strpnost, socialno kohezijo in človekove pravice. Preko potujitvenih postopkov 

ozavešča protislovja, konstruiranosti, nedoslednosti, prežetosti z interesi in koristmi, 

ideološkost avtomatiziranega. Zazrta v prihodnost ustvarja in preizkuša nove, alternativne 

svetove in utopije. Pri recepciji in pri produkciji umetnoških del posameznik izboljšuje svoje 

percepcijske sposobnosti, ustvarjalnost in domišljijo. Umetnost ustvarja in ohranja vrednote 

ter pospešuje kritično mišljenje (Šlibar, 2006). Torej. 

 

Tudi umetnik opazuje svet in ga spreminja, tudi umetnost komunicira 

 

Znanstvenik ni tisti, ki premore pravilne odgovore, temveč tisti, ki zna postaviti prava 

vprašanja (Claude Lévi-Strauss). Dobra umetnost dobro postavlja dobra vprašanja... oziroma 

povzroči, da si postavljamo prava vprašanja... in si odgovarjamo: Kdo bo odgovarjal? 

............................................................................................. 

 

Že tretjič, že tretjič.  

Ni me pozdravila človeška ribica.  

(Tomaž Šalamun, Budistični piščanec) 



47 

 

Da bi umetnost lahko raziskovali, se zdi najbolj naravno, če se za nekaj časa zakopljemo med 

umetniške stvaritve in umetniške ustvarjalce in jih intenzivno doživljamo, da bomo lahko 

potem o njih razmišljali... in se po nekem času tega početja prekinemo, da bi o izkušenem 

poskusili kaj povedati in se morda celo odločili, ali se bomo v prihodnje še potopili v 

umetniški svet ali bomo raje aktivno zaustavili vsak korak, ki bi spet želel stopiti tja (nazaj).  

Umetnost navidezno odpira tudi popolnoma ista vprašanja kot si jih postavlja socialni 

pedagog ali enostavno – prebivalec sveta, ko se razgleda po svojem domovanju, čeprav morda 

res – na drugačen način. Če je socialni pedagog človek, ki tudi poklicno živi z drugimi, je to 

tudi (precej) logično. Kajti tudi umetnik je človek, ki živi v svetu, v katerem živi socialni 

pedagog, tudi on se lahko sprašuje o tem, kako živeti, kako svet misliti, kako ga doživljati, 

kako ga spreminjati in preoblikovati v lepšega, boljšega, pravičnejšega... Po potopu v številne 

in raznolike načine umetniškega spraševanja o svetu (verjetno vsi) ugotovimo, da ta vprašanja 

res velikokrat (vedno?) temeljno prežamejo vsako (veliko/dobro?) ustvarjanje. Umetnik ob 

tem prevzema različne vloge, medije, teorije, filozofije, religije, mode, trende, sloge, prijeme, 

načine mišljenja in delovanja itd., (o katerih ve več povedati na primer umetniška kritika), da 

bi svojo bit oplemenitil s svetom, njegovimi problemi in njegovimi možnostmi in potem, po-

tem srečanju vsebin, nekaj podari ljudem.  

Vsak poseg v svet je že tudi sprememba sveta. S tako razlago hitro uničimo visokoleteč in 

dobroželeč pojem (pripadnikov) spreminjanja sveta, vendar naš namen pravzaprav ni to. 

Želimo namreč opredeliti dejavnost umetnika, da jo bomo lahko kasneje primerjali z (že 

opisano) dejavnostjo socialnega pedagoga. Umetnik večinoma ne spreminja sveta na način 

delovanja socialnega pedagoga, ki se aktivno in neposredno poveže z ljudmi in spodbuja 

spremembe, za katere verjame (in/ali ve ali se je na/po-učil), da so pravilne. Umetnik deluje 

posredno, prek umetniškega medija, na način estetske komunikacije, ki naj (če je kvalitetna 

umetnost) dela premike znotraj njega samega in ljudi, ki se v njegovo delo poglobijo. In 

socialni pedagog? Kako misli in doživlja svet in kaj mu vrača? Odgovor na ta vprašanja smo 

poskušali najti v prvem poglavju diplomske naloge in jih bomo še iskali ter se pri tem opirali 

na novodobne sociološke zamisli o družbi, njenih problemih in načinih njihovega reševanja. 

Socialna pedagogika namreč veliko znanja in idej črpa prav iz sociologije – »Odkar je Max 

Weber »socialno ravnanje« opredelil kot osrednjo kategorijo socialnoznanstvenega 

proučevanja, je prav sociologija veliko prispevala k pojasnjevanju in preciziranju tako 

teoretičnega ozadja kot iz njega izvirajočega »profesionalnega ravnanja« na področju 

socialnih ved« (Kobolt, 1997, str. 13) – teorije funkcionalizma, simboličnega interakcionizma, 

sistemske in kritične teorije. Umetnost kot refleksija sveta pa nujno odseva tudi sociologijo, ki 

povratno prodira nazaj v (tako verjame) svoj izvor – v miselnost in delovanje ljudi in 

(so)ustvarja njihov (pogled na) svet. Tudi umetnost izhaja iz komunikacije kot temeljnega 

človekovega početja. Človek, ki se v svetu razvije v zavedajočega prebivalca sveta, se želi 

izraziti in povezati z drugimi bitji. Umetnost se izkaže kot poseben način človekovega 

komuniciranja. Posebnost pa je tu že pojem, ki bo potreboval natančnejše razlage.  

Začinimo naša razmišljanja o umetniški komunikaciji z Deleuzom. »Biti in misliti je eno in 

isto.« (1999, str. 42-43). Misel je neposreden poseg v realno, saj je realno misel. Tudi 

umetnost obstoji zato, da lahko ob njej (v njej) mislimo. Vendar pa ustvarjati ne pomeni 

komunicirati, ampak upirati se (Pourparlers, 1990, v Benčin, 2010). Tudi Deleuze in Guattari 

ugotovita: »Ne manjka nam komunikacije, ravno nasprotno, imamo je preveč. Manjka nam 

ustvarjanja. Manjka nam upiranja sedanjosti.« (v Negri in Hardt, 2003, str. 314) »Umetnost in 

mišljenje sta dejanska in zmoreta zmotiti dejanskost, moralnost in ekonomijo sveta.« 

(Deleuze, 1998, str. 67) Logika interpretacije je logika smisla, potrebna je zaradi momenta ne-

smisla ali neprezentnosti, ki je »hkrati pogoj možnosti učinkovanja umetniških del in tisto, kar 
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nam onemogoča njihovo popolno zajetje«. Ne-smisel je pogoj produkcije smisla, ne nasprotje 

smisla. »Teologi meglenega neba« in »jamski humanisti« izvor smisla polagajo nekam v 

nedosegljive višave ali nepredirne globine. Deleuze jih zavrača in pravi, da je smisla preveč, 

ne premalo, kajti nismo priča izgubljeni izvornosti, ker smisel je produkt, ne surovina, po 

kateri človek poseže, da jo poseduje. »Ni ga treba odkrivati, obnavljati ali ponovno uporabiti, 

treba ga je le proizvesti z novimi stroji.« (prav tam, str. 77) Deleuze tako opiše umetniško 

utopično dimenzijo: pišemo (ustvarjamo) vedno v funkciji nekega prihodnjega ljudstva, ki še 

nima jezika. Umetnost izumlja ljudstvo, ki manjka. Badiou (2004) umetniških konstelacij ne 

dojema kot vedno istega izraza resnice urejenega sveta biti, temveč kot številne singularne 

resnice, ki se v svetu pojavljajo kot novosti. Na ta način priznava obstoj različnih resnic ne da 

bi zašel v pluralizem mnenj ali da bi se vdal moči misli o raznolikosti primerkov. 

Umetnik neizogibno čuti (o tem se strinja) in misli svet, četudi tega ne prizna (čim ima 

delujoče možgane, in ima jih, če lahko ustvarja in s klasično razlago o umetnosti trdi, da je 

nedolžna, ker ne misli, ker da umetnost ni mišljenje, temveč je njena naloga vzbujati ugodje). 

Tudi njegova umetnost misli svet, čeprav sam tega noče ali ne verjame, čim se znajde v glavi 

recipienta in tudi umetniška kritika, ki nastane v glavah določenih recipientov, misli umetnost 

v svetu in svet v umetnosti in preko umetnosti. Za človeka hočeš-nočeš vendar (skoraj) velja, 

da: Ni mogoče ne misliti. In zato pač pomislimo; Umetnost je način človekove ustvarjalnosti. 

Ustvarjalnost je psihični proces, sposobnost mišljenja in dejanja, ki človeku omogoča, da 

razume in spreminja stvarnost. Različni avtorji jo opisujejo kot kompleksen pojav, človekovo 

dejavnost, lastnost, osebnostno potezo, njegove različne posebne sposobnosti in način 

njegovega mišljenja. Ustvarjalnost kot človekova dejavnost se dogaja kot proces. V tem 

procesu ima ključno vlogo človek-ustvarjalec, njegova enkratnost, njegove ustvarjalne 

sposobnosti in osebnostne lastnosti, pomembno vlogo pa imajo tudi stvari, okolje, ljudje, 

dogodki iz ustvarjalčevega življenja. Ustvarjalec je pripravljen ustvariti nov izdelek, ki bo v 

odnosu do realnosti in čeprav je osrednji problem ustvarjalnosti – aktualizirati potencialne 

probleme, to nikakor ne pomeni ustvarjanja nepotrebnih problemov. S pomočjo simboličnih 

preoblek si ustvarjalec ustvarja okvirne probleme na podlagi interakcije preteklih in sedanjih 

skrbi, izkušenj, zanimanj, zadev, situacij, realnosti in fantazije. Njegova ustvarjalnost daje 

rezultate, produkte na podlagi njegovega odpiranja problemov, izvirnega preoblikovanja 

informacij in situacij iz okolja in v okolje. Ustvarjalnost poimenujemo tako posamezna 

trenutna dejanja in odgovore na določen izziv, kot kontinuirano dejavnost in sam način 

življenja ustvarjalca, ki nam z ustvarjalnostjo daje veličastne dosežke, ki imajo trajen pomen 

in omogočajo človeku in človeštvu napredek in razvoj (Vrbančič, 2010, str. 77-78). 

»Ustvarjalnost je proces skozi katerega posameznik izkuša konflikt na zaznavni, miselni in/ali 

emocionalni ravni; formulira problem tako, da artikulira predhodno neartikulirane konflikte in 

to izrazi v »konkretni, otipljivi« – (v prenesenem pomenu) / ne zgolj imaginarni / obliki; uspe 

razrešiti konflikt s simboličnimi sredstvi, na simbolični ravni in tako vzpostaviti novo 

emocionalno in kognitivno ravnovesje.« (Csikszentmihalyi in Getzels, 1976, v prav tam) 

Izvirnost pomeni ključno lastnost ustvarjalnosti. Kaže se v neprestanem odkrivanju novega, v 

preseganju samega sebe, obstoječega, splošno priznanih spoznanj in razlag, v oblikovanju, ki 

si prizadeva svet in sebe oblikovati na novo. Ustvarjalni mislec ne priznava avtoritet, dvomi v 

staro znanje, že spoznane in sprejete resnice, ne pridružuje se mnenju drugih in ima odpor do 

posnemanja. Nikoli ni z ničemer popolnoma zadovoljen, ničesar ne vidi kot popolnoma 

urejenega, dognanega, izdelanega, povsod odkriva napake in pomanjkljivosti, neskladnosti, 

nasprotja, antagonizme. Njegov način gledanja v svet in videnje, razumevanje stvari, pojavov 

in odnosov je drugačno od običajnega. Seveda se tudi ustvarjalec ne more izogniti učenju 

sistematiziranega znanja, ker sicer ne bi imel snovi, iz katere bi ustvarjal. »Njegova odlika je 

najbrž v tem, da osvoji znanje, ne da bi postal ujetnik tega znanja.« (Pečjak, 1977, str. 382) 
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Tudi umetnost je ena oblika ustvarjalnosti. Umetnost ima raziskovalni in revolucionarni 

značaj. »Od nekdaj je bila ena najpomembnejših nalog umetnosti porajati vprašanja, katerih 

dokončna rešitev še ni nastopila.« (Benjamin, 1981, str. 86) Sodobna umetnost pa naredi še 

korak dlje in svojo pozornost usmeri tako k vprašanjem kot k odgovorom in rešitvam. Na 

svojem področju eksperimentov sodobna umetnost preizkuša številne potencialne rešitve 

aktualnih svetovnih problemov in išče najustreznejše ter jih ponuja v obdelavo, predelavo in 

uporabo skupnostim, o čemer bomo več povedali v nadaljevanju v poglavju o sodobni 

umetnosti. Zdaj se še malo osredotočimo na ustvarjalca oziroma umetnika. 

Čeprav ustvarjalcu vselej prisojajo tudi lastnosti zvečane emocionalne občutljivosti in 

mladostne ali celo otroške lastnosti, uspešno premaguje fiksacije in v igri ne (po)ostaja – 

otročji. Radovednost, čudenje in (resno – otroška) igra so poglavitne prvine ustvarjalnosti.   

Pomembne značilnosti vsakega velikega ustvarjalca so tesna povezanost z okoljem, zavesten 

kritični intelekt, sposobnost emocionalnega doživljanja in močan emocionalni odziv. 

Znanstvenika na primer, ki se vse življenje posveča le stvarem, se bo svet teh stvari globlje 

dotaknil in ga bolj vznemiril kot bi »navadnega« človeka. Vsako stvar, dogodek, vsako 

izkušnjo doživi ustvarjalni človek kot enkratno in edinstveno doživetje, pa naj bo to izlet v 

gore, odhod v trgovino, neka žival ali rastlina, oblak, veter, bolezen, stiska, problem s 

področja kvantne fizike ali socialnega dela. Budna razgibanost ustvarjalnemu človeku 

omogoča, da opazi nekaj, kar nihče v zgodovini pred njim še ni opazil in prevzemajoča 

vznemirjenost v obliki zanimanja in osredotočenja na »nalogo«, s katero je obseden, ga 

privede do točke, kjer izpostavi svoje doživetje kot nov, še neznan in nerazvrščen problem 

(Neumann, 2001, str. 120-121). Običajni ljudje večino pojavov in dogodkov v svojem svetu 

mirno označimo za samo po sebi razumljiva dejstva. »Le otrok in visoko ustvarjalna oseba, 

kot je bil Newton, se moreta začuditi, če pade jabolko z drevesa.« (Pečjak, 1977, str. 382) 

(Umetniško se lahko lepo zahvalimo za ta lep namig... in nadaljujmo spet precej manj 

umetniško in se kaj vprašajmo...) Kaj pa je v ustvarjalnem človeku tisto, česar običajni človek 

ne more pridobiti oziroma česar se ne more – naučiti? 

Ustvarjalni ljudje so posebno občutljivi in svoje osebne komplekse doživljajo zelo izrazito in 

sočasno z njim ustrezajočimi arhetipi, tako da njihovo trpljenje že od začetka naprej ni le 

njihovo zasebno trpljenje, ampak »obenem tudi trpljenje zaradi temeljnih človeških 

problemov, ki se konstelirajo v vsakem arhetipu« (Neumann, 2001, str. 42), »kajti arhetip je 

vedno tudi podoba nekega večnega problema, ki je pot k »veliki izkušnji«, katera obsega vse 

majhne in osebne izkušnje in jih shranjuje v sebi« (prav tam, str. 123). Namesto kulturnega 

kanona se ustvarjalni mladostnik drži arhetipskega sveta, svoje celovitosti, sebstva in izvorne 

dvospolnosti. Posebno pri moških je opazno, da ohranjajo močno povezanost z materinim 

arhetipom, čeprav kultura od njih terja identifikacijo z moškostjo in moško aktivnostjo. 

Ustvarjalni človek za vedno ohrani sposobnost doživljanja enotne resničnosti, kot jo je 

doživljal vsak človek kot otrok. Svoje trpljenje olajša z univerzalnim jezikom umetnosti, v 

arhetipskem jeziku, kjer se njegovo osebno pomeša z nadosebnim, osebni prostori z nevidnim 

svetom. »V resnici je pesnik vedno mnogo manjši in šibkejši kot družbeno povprečje. Zato 

težo bivanja na svetu občuti mnogo intenzivneje in močneje kot drugi ljudje. Njegova pesem 

je zanj osebno le krik. Umetnost je za umetnika trpljenje, preko katerega se osvobodi za novo 

trpljenje.« (Kafka, v Neumann, 2001, str. 132) 

Pravi umetnik ni nikoli »zgolj pasivni posnemovalec življenjskih pojavov, ni samo 

opazovalec, ki brez osebne prizadetosti prikazuje sočasno dogajanje, temveč je izrazito tvorna 

osebnost s svojimi težnjami in spoznanji« (Ocvirk, 1984, str. 256). Podobe družbe se kažejo 

tako v njegovem objektivnem, stvarnem prikazovanju in izpovedovanju njenih življenjskih 

načel kot v njegovi umetniški borbi, v zavračanju, karikiranju in ocenjevanju njenih vsebin. 
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Umetnik lahko družbo priznava, potrjuje in podpira njen red, svetovni in socialni nazor ter se 

podreja njenim težnjam ali pa se ne strinja z njo, jo zavrača in nasprotuje njeni miselnosti ter 

se celo aktivno bori proti njeni življenjski in estetski usmerjenosti.  

Umetnikov odnos do družbe je večkrat v odporu do njenih idealov, tradicije, verovanja, okusa 

in predsodkov, »v ostri borbi z raznimi oblikami neposredne sedanjosti, neredko celo v begu 

iz realnosti v subjektivni svet notranjega življenja« (prav tam, str. 256-257). Družba se nikoli 

ne podredi ustvarjalčevim idejam, če so v nasprotju z njeno miselnostjo. V trku njenega sveta 

z drugačnimi svetovi je vselej občutiti zanimivo napetost v medsebojnih odnosih med 

ustvarjalcem in občinstvom, ki je večkrat tudi usodno, seveda večkrat za ustvarjalca bolj 

usodno kot za družbo. Družba vselej ocenjuje in vrednoti umetniške izdelke, vendar tudi 

umetnik ve, da družba nikakor ne more biti nepristranski in najvišji, nezmotljivi razsodnik. 

Pravi ustvarjalec si prizadeva, da oblikuje svoja lastna stališča, čeprav so v nasprotju z 

okusom in intelektualno dojemljivostjo časa. Svoje idejne in estetske vrednote, svoja 

doživetja oblikuje na svojstven način, čeprav mu družba poskuša vsiliti svoje pojmovanje 

sveta s tem, da mu pritrjuje ali ga zavrača in celo kaznuje. Odnos družbe do umetnika je splet 

različnih socioloških in splošno kulturnih pogojev, ki so utemeljeni v razvojni stopnji družbe 

in njeni notranji urejenosti. Umetniško dojemljivost družbe v nekem času določajo politične 

ideje, svetovnonazorski vidiki, znanstvena načela, socialna trenja, religiozni predsodki, 

gospodarski problemi, kulturna razgibanost in še vrsta drugih dejavnikov. Bolj je umetnik 

samosvoj, večji in občutljivejši je razkol med njim in družbo, saj se ga le-ta prestraši in ga 

zavrne, ne da bi ga poskušala doživeti ali si ga razjasniti, in bolj ko je po okusu vladajočih in 

večinske plasti občinstva, zvestejši kot je v svojem delu njenemu življenjskemu nazoru, bolj 

ga družba obožuje, spoštuje in slavi (Ocvirk, 1984, str. 272).  

Hauser o umetnikih pravi, da so enako kot drugi ljudje, tako proizvodi kot proizvajalci 

družbe. Niso popolnoma samostojni in neodvisni niti že vnaprej izkoreninjeni in odtujeni 

ljudje; kakor »niso govorilo večnega in enotnega človeštva, prav tako niso izgnane žrtve 

nečloveško uravnane, neupogljivo organizirane družbe, s katero se ne morejo sporazumeti in 

pred katero se zatekajo v umetnost« (Hauser, 1980, str. 86). Čeprav se morda počutijo 

vzvišeni nad soljudmi ali odtujeni od njih, govorijo njihov jezik in govorijo njim in zanje. 

Ustvarjalni človek je navadno individualist, zaradi močnega jaza pa si lahko privošči 

nekonformizem. Ustvarjalec v skupnost prispeva samega sebe tako, da aktivno vstopa v 

okolje in si ga prilagaja. Svoje potrebe zadovoljuje tako, da jih v mnogočem presega. 

Ustvarjalčeva motivacija vglavnem izvira iz njegove radovednosti, notranje lakote po 

odkrivanju, raziskovanju, je izrazito notranja motivacija. Ustvarjalcu prinaša njegov način 

zadovoljevanja potreb prek ustvarjalnosti zadovoljstvo. Zunanja potrditev njegovega dosežka 

lahko pomeni dodatno potrditev notranjemu stremljenju, ustvarjalec z njo namreč dobi še »od 

zunaj« dokaz, da je na pravi poti (Vrbančič, 2010).  

Umetnost znotraj socialnopedagoškega sveta največkrat nastopi kot alternativni medij tipične 

– besedne komunikacije, torej kot nejezikovni tip komuniciranja, iz katerega je možno 

prevajanje in interpretiranje v besedni jezik, v katerem tudi socialna pedagogika utemeljuje 

svojo stroko. Umetniška komunikacija je posebej primerna pri delu s posamezniki z ovirami 

in težavami v verbalnem komuniciranju.  

Kaj pa bi lahko rekli o potencialu umetniške komunikacije kot odpiranju novih svetov in 

perspektiv in vstopanju vanje, kot možnosti prevzemanja in zavzemanja novih pogledov, 

vpogledov v tuje in naše (še nereflektirane) svetove?  
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Smisel (življenja) pomeni biti dotaknjen/ganjen od eksistiranja, definira veliki pojem Nancy 

(v Hribar Sorčan, 2005, str. 240). Smisel je najprej to, kar neposredno občutimo, in šele 

posredno tisto, kar na podlagi svojih neposrednih občutij (izkustev) potem reflektiramo. 

Umetnost naj bi se zmogla po njegovem mnenju zaradi svoje čutne opredeljenosti (bitnosti?) 

najbolj neposredno dotakniti smisla, oziroma vzbuditi v človeku občutje smiselnosti sveta in 

življenja (prav tam). Estetska izkušnja lahko prav tako kot druge izkušnje v življenju 

preoblikujejo človeka, če jo prepozna kot posebno izkušnjo, pa trdi Dewey (1981) in potrdi, 

da je estetska izkušnja posebna, saj je vanjo vključena celovita osebnost. Na podlagi estetske 

izkušnje se človek lahko uči o pojmovanju najrazličnejših pojmov iz ubesednjenega 

človeškega sveta, kot so: komunikacija, demokracija, religija, vzgoja in izobraževanje, lepo, 

grdo, ljubezen, sovraštvo, vojna, mir, trpljenje, dobro, zlo, pomoč, premoč, itd.  

Vsa današnja družbena znanost priznava komunikaciji odločilen pomen za »stanje« sveta. 

Različne raziskovalce družbe druži ideja, da je sama stvarnost produkt komunikacije in nikoli 

ni dana sama po sebi. Ponazorimo z de Saussure-jem: Zorna točka (subjekta) ustvarja objekt. 

Subjekt se rodi in potrjuje v komunikaciji s sabo in svetom. Komuniciranju zato pripisujejo 

odločilno vlogo in moč nadzora nad našim mišljenjem in vedenjem. Komuniciranje se vedno 

dogaja v ožjem ali širšem družbenem kontekstu, ki na ta način postavlja splošna pravila in 

merila intersubjektivnega sveta. Tako sta družba in individuum povezana, tako se povezuje 

človekova notranjost s človekovo zunanjostjo. Tudi umetnost je način ustvarjalne 

komunikacije, ki komunicira simbolno, prek čutenja in asociacij. Asociacije so temeljni 

postopki v delovanju možganov. Informacijski kanali potekajo preko vseh čutilnih sistemov 

in na podlagi vizualnih, slušnih, taktilno-kinetičnih, okušalnih in vonjalnih vtisov ustvarjajo 

asociativne mreže. Tudi besede nastopajo kot sprožilci notranjih asociativnih procesov. 

Zgodbe, ki preko metafor in simbolov zaobidejo zakoreninjene predsodke in stereotipe imajo 

moč, da prodrejo v globlje plasti človekove podzavesti in človeku omogočajo sočasno 

komuniciranje na zavestni in nezavedni ravni ter na ta način spreminjajo njegov izkustveni 

svet (Kroflič, 1999). 

Umetnost se od večine drugih komunikacijskih oblik razlikuje po tem, da komunicira preko 

neposredne izkušnje. Izkušnja po dialektičnem pojmovanju ne pomeni samo zaznave iz 

zunanjega sveta, temveč nastaja v izmenjavi čutne zaznave in refleksije in tako s pomočjo 

ozaveščene interpretacije postane »doživeta izkušnja« (Tomšič-Čerkez, 2008). Človekova 

individualna izkušnja je neposredna in zasebna, njegova interpretacija te izkušnje pa je lahko 

tudi umetniški poskus, da bi to intenzivno notranjo izkušnjo izrazil še drugim. Človekov 

odgovor na umetnino pa je neka vrsta močnega občutenja, ki ga Kroflič primerja z 

občutenjem lepote narave, obogatene z refleksijo. Estetska izkušnja umetnine ni samo pasivno 

opazovanje, ampak spodbuja radovednost, spraševanje in iskanje možnih razlag. Namesto 

opisovanja sveta v neosebni, abstraktni ali matematični obliki namreč umetnost predstavlja 

ustvarjeno realnost, ki je utemeljena na mnogokrat presenetljivi in izvirni osebni perspektivi 

in vključuje celoto necenzuriranega človeškega življenja, tudi občutja, predstave, želje in 

hrepenenja (Kroflič, 2011). »Ko gledamo umetniško delo, sta emocija in razmišljanje skupaj v 

zaznavni in čutni povezavi, zato je 'izkušnja' kompleks, v katerem se svet odpre in nam podaja 

pomene in vrednosti na neverbalen način.« (Tomšič-Čerkez, 2008, str. 107)  

Ustvarjalnost je ključna za posameznikovo in skupnostno duševno zdravje. Ustvarjalno 

komuniciranje je sporazumevanje med človekovim nezavednim in zavestnim delom, med 

njegovo notranjostjo in zunanjostjo, med človekom in drugimi, med skupinami in celotno 

družbo in skozi čas. Ustvarjalnost kot proces spreminjanja daje nove ideje, vpoglede, ko 

ustvarjalne dosežke postavljamo v kontekst in jih ustrezno »skomuniciramo«. Za duševno 

zdravje je pomembno prehajanje iz notranjega v zunanje, kar je ustvarjalnost v svojem bistvu. 
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Duševno zdravje je harmonično stanje pozitivnega počutja in doživljanja posameznika, 

socialne interakcije in komunikacije med njim in svetom, posameznikovo samozaupanje, 

samoiniciativnost, izboljševanje in urjenje njegovih spoprijemalnih strategij in njegovega 

splošnega razvoja (Vrbančič, 2010). Smisel človekovega življenja je, da ga lahko sam aktivno 

oblikuje, usmerja in spreminja, prav tako kot svet znotraj in zunaj svoje osebe. Človek je bitje, 

ki se vse svoje življenje spoprijema s problemi in jih razrešuje ali pa jih zanika in se jih 

izogiba. Vsak problem pomeni izziv za njegovo sposobnost ustvarjalnosti in za njegovo 

ustvarjalno energijo. Zdrav človek je vedno pozoren, radoveden, odprt do sveta, raziskuje ga 

in je v njem ustvarjalen, svet in sebe nenehno spreminja in izboljšuje. Izkazuje lastnosti 

ustvarjalnega človeka (Trstenjak, 1981): radovednost, odprtost, širino spoznanj in interesov, 

neodvisnost, nekonformizem, odklanjanje avtoritet, razvoj lastnih potencialov, željo po 

izboljšanju stvarnosti. Bolj kot se človek počuti svobodnega, bolj si drzne biti odprt, izviren, 

nenavaden. Svobodno in sproščeno izražanje misli in čustev lahko pomaga posamezniku 

premostiti notranje in zunanje zavore in mu omogoča razvijati sebe. Skozi ustvarjalnost 

posameznik izraža svoje doživljanje, pridobiva notranjo in zunanjo orientacijo, skrbi za 

integracijo samega sebe in razvija samozaupanje, samoiniciativnost ter razvija spoprijemalne 

strategije. Ustvarjalec ves čas prek ustvarjalnosti in z njo ohranja notranje zadovoljstvo, srečo, 

samoizpolnitev, kar vpliva tako na počutje in doživljanje, povezano pa je tudi s procesi 

človekovega in družbenega razvoja in rasti. Ustvarjalno dejanje, ki se lahko pokaže kot 

droben delček v vsakodnevnih trenutkih, pomeni posamezniku moč, da se dotakne drugega, 

da vstopa v svet in se aktualizira. V tej moči ustvarjalnosti se kažejo elementi duševnega 

zdravja: gradnja jaza, sebstva, povečevanje samozavedanja in samospoštovanja ter posledično 

razvoj ustrezne samopodobe in samoprezentacije. Ustvarjalne dejavnosti so oblike pomoči in 

podpore za krepitev dejavnikov duševnega zdravja in način komunikacije s svetom (Vrbančič, 

2010, str. 78-79).  

Ustvarjalnost je pomembna tudi za skupnost kot prožnost v iskanju ustreznih odgovorov na 

potrebe posameznikov in skupin. Ustvarjalec je po definiciji svobodnega duha, odprtega 

mišljenja, njegovi interesi so široki, vedno ostaja strpen, ohranja toleranco do večsmiselnosti, 

mnogopomenskosti, vztraja v radovednosti, sposoben je spreminjati kategorije, navade, 

stališča, ideje in vrednote. Išče novo, odkriva nova vprašanja, realizira nove odgovore, poti, 

rešitve, opušča neustrezna, nefunkcionalna in škodljiva mišljenja, dejanja, vzorce in navade. 

Vendar so močni glasovi, ki želijo umetnike zavarovati pred (pre)veliko odgovornostjo do 

skupnosti oziroma družbe. Nancy (v Hribar Sorčan, 2005, str. 260) umetnikovo odgovornost 

do drugega in do skupnosti, v kateri ustvarja, omeji na soodgovornost, »kolikor ne tke smisla 

sveta čisto sam in le zase (četudi to počne na svoj način), ampak v okviru neke ožje ali širše 

zasnovane skupnosti«. Po njegovem mnenju je vsakdo etično zavezan predvsem svoji lastni 

življenjski drži, svoji resnici in smislu, saj je vsaka eksistenca dar biti in zato odgovorna 

predvsem sama sebi in tudi vsaka umetnost odgovarja predvsem svoji lastni resnici in smislu. 

Nancy želi z definiranjem avtonomije umetniške ustvarjalnosti umetnika obvarovati pred 

očitki, da ne prispeva dovolj odgovorno k dobrobiti skupnosti, v kateri živi in obsodbami, ker 

se bolj kot prebivalec majhnih skupnosti, v katerih je odraščal in v katerih trenutno živi, 

»počuti prebivalca skupnosti globalnejših razsežnosti«. Prav to Nancy definira kot temelj 

avtonomije umetniškega ustvarjanja, ki pa ne želi biti absolutna, saj je (dovolj) »očitno, da 

umetnik ostaja bolj ali manj povezan s svetom, čigar smisel soustvarja« (prav tam).  

Komunikacija je torej veliko več kot zgolj izmenjevanje informacij med ljudmi ali delo 

socialnega pedagoga. Lahko je cela znanost, prava umetnost ali preprosto – užitek. Naj si na 

tem mestu drznemo zapisati nekaj nevarno in nesramno poljudnega – dobra komunikacija je 

umetnost, četudi ni umetniška komunikacija.  
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V nadaljevanju bomo lahko razmišljali o komunikaciji, ki zahteva znanje, pa tudi trud, 

človeško prizadevanje, umsko naprezanje, čustveno predajanje, socialno prevajanje in 

duhovno razvijanje komunikatorjev in komunikacije, kar naj bi bila »prava« umetniška 

komunikacija in »uspela« socialnopedagoška komunikacija. Komunikacija gradi med ljudmi 

poti poznavanja, spoznavanja, razumevanja in konec koncev – čutenja, so-čutenja, 

solidarnosti. Socialni pedagog si hočeš-nočeš prizadeva, da bi človeka, ki ga je zavoljo svoje 

poklicne odgovornosti moral prepoznati kot človeka, s katerim se bo ukvarjal, spoznal, 

razumel, čutil. Včasih je to komuniciranje in spoznavanje močno oteženo. In velikokrat se v 

intervencijah socialnega pedagoga zgodi ustvarjanje pred (običajno – verbalno) komunikacijo. 

Preko zanimanja za umetniški izraz nekega človeka se pravzaprav obračamo k človeku in 

njegovi neodtuljivi potrebi po komunikaciji z drugimi ljudmi. Zanimanje za njegovo 

umetniško ustvarjanje je lahko pristno zanimanje zanj, za njegovo interpretacijo in doživljanje 

sveta pa tudi želja, da bi dopolnili ali spremenili našega. Umetnost pa je lahko tudi medij, 

preko katerega drugemu človeku (človeštvu, ki prihaja) sporočimo nekaj za nas pomembnega.  

Seveda pedagogi ne pozabijo na pedagoško vrednost umetnosti. V naši kulturi so pravljice 

prvi stik človeka z umetnostjo. Bettelheim (2002) je v svojem raziskovanju pravljic prišel do 

zaključka, da vsaka pravljica obravnava kakšnega od temeljnih konfliktov, ki naj bi jih človek 

v nekem svojem razvojnem obdobju obvladal. Fatazija nam po njegovem mnenju vliva dobre 

občutke o nas samih in o naši prihodnosti, navdaja nas z upanjem in optimizmom in ti občutki 

so kljub neresničnosti fantazije resnični. Resnične dobre občutke pa človek potrebuje, saj ga 

krepijo. Sposobnost integracije nasprotujočih si občutkov nam pomaga dosegati enotno 

osebnost, ki je potrebna za notranjo trdnost in gotovost pri soočanju z življenjskimi problemi. 

Torej je umetnost pravi način spoprijemanja s seboj in svetom tudi za odraslega človeka.  

Pa poskusimo najti pesniški potencial, ki je zaenkrat bolj kot ne skrit za potrebe socialne 

pedagogike. Bauman se v Tekoči moderni posrečeno poigra s primerjavo pesnikov in 

sociologov. Sposodi si besede češkega pesnika Skacela o žalostnem položaju pesnika, da bi 

orisal stanje, v katerem se nahaja sociolog: »Za pesnika je pisanje podiranje zidu, za katerim 

se skriva tisto, kar je 'od nekdaj tam'« (2002, str. 255). Dober sociolog se mora skritim 

človeškim možnostim prav tako tesno približati kot dobri pesniki, če hoče biti dober sociolog, 

ne lažni. Podirati mora »zidove očitnega in samoumevnega trenutno prevladujoče ideološke 

mode, pri kateri to, da je obča, velja za dokaz, da je smiselna«, saj ti zidovi »dajejo napačno 

sliko človeškega potenciala in ovirajo, da bi se pokazalo, kakšno slepilo je« (prav tam, str. 

256). Tako kot zgodovina v nekih zgodovinskih situacijah kar naprej odkriva še neodkrite 

človeške možnosti, si tudi pesnik ne sme privoščiti starih, obrabljenih resnic, sicer je le slab 

pesnik. Pesnik mora nujno razkriti nekaj novega, če še naprej opisuje samo samoumevne in 

očitne stvari, je lažen pesnik, pravi Kundera (v prav tam). Ustvariti namreč pomeni prelomiti 

pravilo, preseči rutino, napredovati od »še več istega«.  

Poetično bi torej lahko rekli, da tudi dober socialni pedagog išče poleg inovativnih rešitev na 

aktualne stare probleme, tudi nove oziroma še neodkrite in nedefinirane družbene probleme, 

jih opisuje, razčlenjuje, primerja z drugimi, išče nanje teoretične odgovore in rešitve ter jih 

ukroji v svoje praktične dejavnosti. Kajti tudi dober socialni pedagog mora stopati v korak s 

časom, da lahko »koristi« družbi. Dober pesnik deluje podobno kot inovativni socialni 

pedagog. Eden od drugega lahko črpata znanje o svetu in nove zamisli. Vendar sta si 

večinoma različna, kar se tiče njunega tipičnega načina delovanja. Če je pesnik po pravilu, 

vsaj kar se njegovega ustvarjanja tiče, individualist, pa daje socialni pedagog prednost 

timskemu delu (razen v samotnem načrtovanju in reflektiranju svoje misli in dejavnosti) in se 

usmerja, za razliko od pesnika, večinoma v praktične rezultate na ravni neke skupine ali 

družbe. In vendar – to isto počne lahko tudi sodobni (skupnostni) umetnik. (Kmalu o tem...) 
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Zelo na kratko omenimo še svobodo (v) umetnosti 

 

Enakost, to je suženjstvo. Zato ljubim umetnost. Vsaj tu, v tem svetu izmišljotin, je vse 

svoboda. Tu je posameznik zadovoljen, vse počne, je kralj in podanik, dejaven in pasiven, 

daritev in svečenik. Nobenih omejitev ni; človeštvo je lutka z zvončki, s katerimi kot opica 

pozvoniš ob koncu njenega stavka.  

(Gustave Flaubert, Pisma, v Stallabrass, 2007) 

 

Kakšna svoboda je umetnost? 

Trstenjak opisuje umetnika kot ustvarjalca, ki naj bi s svojim umetniškim ustvarjanjem kazal 

pot v svobodo. V njegovi umetnini se kaže dinamična pot sinteze iz nasprotij med stisko 

konkretnega položaja in med brezmejnostjo abstraktnih možnosti, simultano navzočih in 

videnih v intuiciji (Trstenjak, 1981). Umetnost je svoboda sama po sebi, umetnost je 

neomejen prostor domišljije, izmišljanja, fikcije, sanj, prostor, ki človeka rešuje iz vsakdanjih 

konkretnih in logičnih vezi. Vendar velja, da: ustvarjalnost ne pomeni samo neomejene 

svobode in izvirnosti, ima svoje omejitve. »Čeprav uporablja metode, ki se razlikujejo od 

vsakdanjega mišljenja, se mora s tem mišljenjem skladati ali, drugače, biti mora nekaj, kar 

vsakdanje mišljenje razume, sprejme in upošteva (Arieti, 1976, v Meden-Klavora, 2006). 

Ustvarjalni človek je navadno pozoren na druge stvari kot običajni človek, močno je 

osredotočen in predvsem koncentriran na zakonitosti vsega in celotnega dogajanja okoli 

njega, ne le na trenutno dogajanje in površne, banalne stike z ljudmi. Ustvarjalni človek si 

venomer zastavlja vprašanja »Zakaj je nekaj tako, kot je?«, ne zadovolji se, kot večina, z 

ugotovitvijo, da tako pač je, sprašuje se »Kako bi bilo lahko drugače, bolje?« (Neumann, 

2001, str. 42) Za začetek bodimo skromni in sklenimo: umetnik je v svoji radovednosti in 

iskanju vprašanj in odgovorov svoboden kot bi lahko bil vsak človek, če bi le hotel uporabljati 

najbolj neškodljivo od »svobod« – uveljavljanje vsestranske javne uporabe lastnega uma 

(Kant). 

Poglejmo, kakšne razlage o svobodi umetnosti se še lahko in hitro najde: Umetnost je prostor 

posameznikove in družbene svobode. Umetnost je avtonomna. Svoboda je temeljna kategorija 

vsakega umetniškega ustvarjanja kot vseprežemajoča dopuščajočnost vsake misli, čustva, 

vsakega izraza. Umetnost človeka navdaja z občutkom notranje svobode. Sprejemanje 

umetnosti zahteva spremenjen okvir percepcije umetnostnih del. V trenutku sprejemanja 

umetniškega dela sprejemnik pozabi na vsakodnevne in trenutne reči, potrebe, probleme. V 

odprtosti, ki je podobna tisti pri igri, lahko prekorači družbene norme in za to ni kaznovan. V 

umetnosti so začasno suspendirana vsa pravila o pravilnostih in napakah, dovoljenem in 

prepovedanem, resničnem in neresničnem. Umetnost je lahko sprejeta kot sproščeno 

konzumiranje vsebin, modeliranje prihodnosti, v njej lahko preigravamo, konstruiramo in 

zavračamo življenjske modele. Umetnost povezuje protislovja: razum in čustva, možnost in 

resničnost, igro in resnost, individualno in splošno, domišljijo in treznost, svobodo in 

vezanost, itd. Kreativnost je »odvisna od neke osebnostne dimenzije, ki jo lahko imenujemo 

odprtost in jo razumemo kot pripravljenost za sprejemanje 'tujih', nenavadnih, dvomljivih, 

sumljivih ali kako drugače 'nesprejemljivih' ljudi in nazorov« (Makarovič, 2002, str. 23). 

Fikcionalnost umetnosti omogoča, da domislimo in radikaliziramo v njej vse, kar bi lahko 

imelo v resničnosti negativne, uničujoče, usodne posledice ali pa bi bilo neizvedljivo. 

»Modeliranje sveta, medčloveških odnosov in vrednot z diskurzivnim imaginarijem prispeva 

k sposobnosti orientacije v sedanjosti in konstrukcije prihodnosti.« (Šlibar, 2006, str. 32) 
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Utopična funkcija umetnosti se izraža v svobodnem snovanju alternativnih svetov in 

življenjskih modelov. Pri utopiji ne gre za sanje, ampak za kritično držo do obstoječega. 

Kritični do našega časa in prostora pa lahko postanemo komaj tedaj, ko postanemo sodobni. 

Sodoben je tisti, ki zaznava temo svojega časa kot nekaj, kar ga zadeva in nagovarja, hkrati pa 

se od lastnega časa distancira na kritično razdaljo. Kajti, kdor se preveč ujema s svojo dobo, je 

ni sposoben uzreti, ker nima točke, s katere bi se ozrl nanjo (Agamben, 2009). 

S pojavom uporabne umetnosti se je zamajala vera v absolutno svobodo umetnosti. »Treba je 

prikriti dejstvo, da so umetnosti lastne značilnosti – ustvarjalnost, spoznanje, kritičnost in 

samokritičnost – instrumentalno prizemljene kot to, kar naj bi prikrile – posel, preračunljivost 

države in vojno.« (Stallabrass, 2007, str. 148) Tudi v svetu umetnosti očitno ni več prostora za 

svobodo, ni več razmer za ločenost umetniškega dela od mašinerije družbene produkcije. 

Določenim (poklicnim) umetnikom je v zavetju trga udobno, njihova dela nastajajo zato, da bi 

ugajala kupcem ali celo, da bi v javnosti dosegli priznanje. Ohranjena je le določena mera 

avtonomije, ki omogoča, da umetnost identificiramo kot umetnost, sicer pa so dovoljeni vsi 

slogi in vse teme. Adorno (2004) opozori, da je svoboda v umetnosti vselej v nasprotju s 

trajno nesvobodo celote: umetnost sicer res odpira utopično okno, skozi katerega ugledamo 

manj instrumentalen svet, toda hkrati pomeni izgovor za zatiranje. Svobodna umetnost je 

zaveznica svobodne trgovine. 

Vprašajmo se še nekaj, kar se kar naprej kot vprašanje ali trditev pojavlja v javnem govoru: 

So zato, ker si lahko dovolijo biti svobodni, umetniki ločeni od družbe in znani kot izobčenci 

iz družbe? »Umetnik neha biti umetnik, kakor hitro postane človek. Biti mora nekaj 

nečloveškega in nadčloveškega in imeti mora nenavadno oddaljeno ter ravnodušno razmerje 

do vsega človeškega, če naj bo sploh sposoben, da to doživi, da se s tem igra, da to tudi 

učinkovito in okusno prikaže.« (Trstenjak, 1981). Torej je umetnik ne-človek, surovež brez 

sočutja in ljubezni do drugih? Ni vedno tako (hudo). Razložimo si umetnikov značaj razvojno. 

Prevzamimo idejo o podedovani oziroma prirojeni ustvarjalnosti kot potencialu, ki ga mora 

človek razviti. Ustvarjalnemu otroku je zaradi njegovih osebnostnih lastnosti onemogočeno, 

da bi se razvijal tipično, da bi sprejel predpisano prilagoditev realnosti, da bi se z odstopom 

od celo(s)tnosti svojega sebstva prilagodil okolju in njegovim vrednotam. Arhetipski svet in 

sebstvo sta pri njem preveč prevladujoča, živa, zato je zanj značilna notranja nesposobnost, da 

bi s prilagoditvijo kolektivu celil nujne, neizbežne rane življenjskih izkušenj. Te rane pri njem 

ostajajo odprte in doživljanje bolečine zaradi njih sega v globine, od koder privre zdravilo v 

obliki ustvarjalnega procesa, ob tem pa se njegovo zdravje velikokrat nagiba nad prepad 

bolezenskega stanja (Neumann, 2001, str. 42). Tudi institucionalna vzgoja, ki običajno mlade 

ljudi razvija v smiselno podrejene člene svoje patriarhalno usmerjene družbe, pri njem ne 

more doseči popolne identifikacije z arhetipom očeta. V normalnem razvoju individuuma se 

namreč »tendenca po celovitosti umakne v prid razvoja jaza, ki ga usmerja kulturni kanon in 

kolektivna zavest kot nad-jaz očetovske tradicije in kot introicirana vest«, za ustvarjalca pa je 

nujno, da se okolju upre in ohrani svojo otroškost in prevlado materinega arhetipa (prav tam, 

str. 41). V času »sodobnega« izobraževanja postajajo otroška radovednost, odprtost in 

svobodnost v razmišljanju nezaželene. Ustvarjalni otroci imajo dve možnosti: ali žrtvujejo 

svojo individualnost in se prilagodijo okolju ali pa jo ohranijo in postanejo neke vrste 

izobčenci iz okolja (Pečjak, 1977, str. 381-382). Za odrasle ustvarjalce je značilna torej 

slednja – čudaškost. V ustvarjalnem človeku se sicer v okoliščinah posebne poživitve 

nezavednega ravno tako odvije proces razvoja močnega jaza, le da njegov močni jaz ne izvira 

iz institucionalnih pravil. Ker v njem prevladuje šibki in negotov materinski arhetip jaza mora 

sam nastopiti svojo junaško pot, simbolno ubiti očeta, »vreči s prestola konvencionalni svet 

tradiranega kanona in poiskati neko neznano, usmerjajočo instanco, težko izkusljivo sebstvo 

nepoznanega božjega očeta« (Neumann, 2001, str. 41). 
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Svoboda umetnosti pomeni privilegij misliti in delovati brez obstoječih formalnih in 

neformalnih pravil, etike, morale in olike (do limite osnovnih obveznih mej obstoječe družbe, 

ki jo kot družbo sploh določijo) in je (morda) povezana s svobodo umetnika, ki jo ustvarja, 

svoboda umetnika pa (morda res) z nujno bolečino in trpljenjem – drugačnosti. Ena stran 

medalje »živeti kot umetnik« umetnika je lahko res družbeno priznanje in spoštovanje, če mu 

uspe, vendar je možno tudi drugo – da mu nikoli ne uspe uveljaviti svoje umetnosti in požeti 

slave in časti niti razumevanja publike. Tedaj mu od svobode ostane le – izoliran občutek 

propada ali umetniške nerazumljenosti ali pa lastne božanskosti. In to običajnemu človeku res 

ne pomeni ravno velike sreče. 

 

 

 

Sodobna umetnost, ki podaja roko (tudi socialni pedagogiki) 

 
O čemer ne moremo govoriti, o tem moramo govoriti. O čemer ne moremo pisati, o tem 

moramo pisati.  

 

Dekleva v Eseju o nedorečenosti (2011) se tako odpravi dopolniti Wittgensteinovo misel: »O 

čemer ne moremo govoriti, o tem moramo molčati«, da bi se z njo zavzel za nalogo umetnosti 

v sodobnem svetu. Wittgensteinu sicer v njegovi misli to, o čemer ne moremo govoriti, 

predstavlja neizrekljivo, ki presega logos. Deklevi pa presežno, o čemer je treba govoriti in 

pisati, ker je temeljna imanenca človeka in sveta, ki se jo pozablja. Wittgensteinove besede 

razume kot nekakšen očitek človekovemu racionalnemu napuhu. Dekleva pravi, da 

mora umetnik govoriti samo o tem, o čemer ne moremo govoriti, saj je njegova naloga v 

»mračnem stanju civilizacije blagostanja« namesto ponujanja storitve »duševna masaža« 

(popularna kultura in novodobni umetniški eksperimenti, ki si tega imena ne zaslužijo), 

»ohraniti spomin na neizrekljivo, na presežno v merilu človekovega čutenja in spoznavanja«. 

Svet se danes »vrti v praznini dovršenega nihilizma«, naša govorica je postalo bedasto 

blebetanje, brbljanje, ki želi prikriti resnico o odsotnosti vsakršnega smisla. Mej človekovega 

izrekanja se je po njegovem mnenju potrebno danes dotakniti z drugačno občutljivostjo. 

»Praznina dovršenega nihilizma je namreč predvsem tišina, izpad eksistencialne odgovornosti 

na pašniku brezmejne človekove svobode.« V svetu, v katerem so množična občila uničila 

človekov ob-stoj (postanek) v samoti in razmisleku, se tudi umetnost prilagaja ukazom o 

aktualnosti in takojšnjosti. Vendar ne gre pozabiti: »Sirenski klic umetnosti je vedno klic 

neznanega«, saj o tem, kar je znano, »nima smisla« govoriti in pisati. Človeka lomi groza 

molka, tišina v njem povzroča zanose in užitke. Naj se torej umetnost trudi, da bi človeku 

tišino predstavila, ga z molkom seznanila? Vse to se piše in bere kar preveč poetično, da bi s 

tem lahko operirali znanstveno. Zato končajmo uvodni razmislek o sodobni umetnosti, ki nas 

tudi večkrat pušča v dvomih in bolj ali manj mučnih vprašanjih tako o sami sebi, o svoji 

vsebini, formi, namenih in ciljih (na katere kot socialni pedagogi bržkone hitro pomislimo) 

kot o nas samih, našem življenju, svetu v nas in okoli nas, z Deklevo, ki (se) tudi sprašuje: 

»Kaj je zamolčano, kaj je srce tišine, ki utripa onkraj besed? Ustvarjalno uničevalna 

človekova ne-dorečenost?« (prav tam) 
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Silna želja gledati 

 

Somewhere over the rainbow, Way up high, There's a land that I heard of, Once in a lullaby. 

Somewhere over the rainbow, Skies are blue, And the dreams that you dare to dream, Really 

do come true. 

(E.Y. Harburg, Over the Rainbow) 

 

Vse, kar potrebujemo, že imamo. Zaradi prezasičenosti ne spoznamo bistva – in to je, če 

ponovim: zavedanje, da vse, kar potrebujemo, že dolgo časa imamo. Realno življenje so sanje, 

kakor so sanje realno življenje. 

(Žiga Čakš, Utopični manifest) 

 

 

»Storiti, da vidimo« je »storiti, da vidimo« za nekoga (implicira razsežnost gledalca), 

»narediti vidno« pa ne vključuje neke neposredne prisotnosti, realizacija tega je laho 

samozadostna (Wajcman, 2007, str. 191). Wajcman se v svojem delu Objekt stoletja posveti 

vprašanju o človekovi silni želji gledati in sicer se osredotoči na umetnost. Naloga umetnosti 

je, »storiti, da vidimo«, trdi. Torej umetnost predvideva in opredeli gledalca v njegovi biti kot 

ne-videčega, ki mu šele ona podari dar vid(enj)a. Umetnost »stori, da vidimo« tisto, kar nam 

je kot nepozornim gledalcem nerazvidno, a pokaže tudi tisto, česar sami aktivno, v določenem 

odklanjanju, ne želimo videti. V tem smislu smo pravzaprav vsi nevideči, saj se neprenehoma 

močno trudimo, da bi naše oči ostale zaprte. Umetnost tako nastopi »kot projekt 'storiti, da 

vidijo' tisti, ki imajo oči zato, da ne bi videli« (prav tam).  

Vendar pa velik del vseh podob, torej vse umetnosti, danes pravzaprav nastaja zato, da bi 

zadovoljila našo željo videti tisto, kar si želimo videti in tako zadovolji tudi našo željo, da ne 

vidimo tistega, česar nočemo videti. Vojna proti podobam je nujna obveza oziroma obvezni 

obrambni mehanizem za človeka, ki bi rad preživel v svetu množečih se katastrof, o katerih 

pričajo mediji, ki se jim, ujet med zaslone, sprejemnike, oddajnike in potopljen v neprekinjene 

medijske glasove, v urbanem svetu praktično sploh ne more več izogniti. Wajcman naš butik s 

podobami, ki jih želimo, imenuje »Ugodje za oči«. Umetniška produkcija, ujeta v tržno 

logiko, bi rada zadovoljila gledalca, ki v prostem času kupuje, kar mu pomeni ugodje in 

udobje, zato si postavlja zlato pravilo »primum non noncere« (najprej, ne škodi) in distribuira 

ugodje in udobje kot varovala za počitek duš proti vsemu tistemu, kar bi ga lahko vznemirilo 

in kot nasprotje vsega, kar ga vznemirja. Resnica je, da še celo v umetnosti ne prenesemo več 

nikakršne (dodatne) napetosti, nočemo je. Ljudje se pustimo krmiti s krmo hitrih potešitev za 

oči in pristajamo na vlogo dezangažiranih subjektov (prav tam, str. 192).  

Wajcman opredeli resnično (sodobno) umetnost kot nekaj drugega. Po njegovem mnenju 

nastopa proti mlačni vodi podob, gre v obratno smer. Naš pogled pritegne k tistemu, česar si v 

resnici ne želimo videti in kar ni nujno prijetno. Od nas terja zavedanje, da je gledati dejanje, 

v katerem je gledalec – pa če to hoče ali ne – angažiran in ki ga angažira. To nikakor ne more 

pomeniti zgolj ugodja in počitka. Vodilni vrednoti umetnosti danes nista ne lepota in ugodje 

prav tako pa tudi neugodje, težavnost, grdota ali dolgčas ne. Nekateri sicer še vedno dojemajo 

povratek k ugodju kot nujo našega časa. Vendar po mnenjih številnih »borcev« za umetnost 

velja, da v umetnosti obstaja neka bistvena sila odpora proti totalitarizmu načela ploskega-

ugodja. Umetnost se pojavi po robu podobam, ki so nosilke-raznašalke tega ploskega ugodja. 



58 

 

»Obstaja neka moč umetnosti, ki stori, da vidimo, in odpira oči. Umetnostno delo pa je v tem, 

da to moč izpolni.« (prav tam, str. 199)  

Skoraj neokusno ironično na tem mestu zazvenijo Stallabrassove besede o umetnosti aktualno 

moderne dobe demokracije: Navsezadnje je »namen umetnosti zagotoviti izobraženim 

gledalcem, da ostanejo nepokvarjeni in svobodni kljub izprijenosti demokracije, 

manipulacijam medijev in onesnaženju mentalnega okolja z neskončno in glasno komercialno 

propagando. Če umetniki pristanejo na to, lahko vzpostavijo pomenljiv družbeni diskurz celo 

s popolnimi neznanci s podobnim mnenjem.« (2007, str. 139)  

Poglejmo malo podrobneje v mikroskop, kjer bomo morda razcepili umetniško jedro. Ali pač 

ne. 

 

Splošna definicija sodobne umetnosti je relativna 

 

I can't think of anything to say except...  I think it's marvelous! HaHaHa!  

(Roger Waters, Brain Damage) 

 

....................................................................................................................................................... 

 »Mislim, da je moja umetnost kombinacija etičnih vrednot in estetskih načel. Mislim, da 

hočem zapeljati ljudi z estetsko platjo svojega dela, hkrati pa bi rad pozdravil rane v 

gledalčevi glavi.« 

»Rane v gledalčevi glavi? Od kod pa so te rane?« 

»Od družbe. S svojim delom hočem spremeniti ljudi. Hočem, da misilo, čutijo, verjamejo na 

drugačen način.« 

(Jan Fabre v pogovoru s Tadejo Krečič v oddaji Razgledi in razmisleki) 

 

Težko je danes definirati, kaj je in kaj ni umetnost in kaj je in kaj ni sodobna umetnost. 

Odgovor bi podal eno najkompleksnejših in širokih definicij sodobnega sveta, saj se 

generalizacija (sodobne) umetnosti predrzno izmika artikulaciji. Mnogi avtorji so v knjigah in 

člankih skušali najti zadovoljiv odgovor na to trdovratno vprašanje, a na kratko tega ni znal 

pojasniti nihče. Poleg tega si včasih celo mnenja strokovnjakov na tem področju zelo ostro 

nasprotujejo, kar govori v prid mnogoterosti in razsežnosti te teme. Velja, da s koncem 

modernizma oziroma s pojavom t. i. sodobne umetnosti za umetnost nobena usmeritev in 

definicija nista več obvezujoči – v skladu pač z »newage«-evskim geslom alternativ 

»anything goes« (vse gre (skozi), vse je mogoče, vse velja). Kakšen pa je do umetniških del 

odnos potrošnikov, ki jih prek raznolikih medijev spoznavajo, doživljajo, mislijo, 

premišljujejo, kupujejo oziroma plačujejo? Umetnostna kritika Spalding in Kuspit (v Trebar, 

2011) ugotavljata, da je pogosto opaženi skepticizem ali celo zavračanje popolnoma 

pričakovana in sprejemljiva reakcija na večino del sodobne umetniške produkcije. »Kdo 

odloča, kaj šteje k sodobni umetnosti? Umetniki, kritiki, kustosi, galeristi, dražitelji, zbiratelji 

ali javnost?« se sprašuje umetnostni zgodovinar Smith (v prav tam). Likovni kritik in filozof 

Danto (v prav tam) pa sodobni »umetnosti po koncu umetnosti« v postmodernizmu očita 
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»namigovanje, da v umetnosti ni splošnih resnic«. Verjame, da nas je globalizem pripeljal do 

točke, ko umetnost sploh ne obstaja več – do trenutka, ko je lahko za umetnino proglašeno 

čisto vse (v prav tam). Cuderman o tem premišljuje tako, da razmere v umetnosti politično 

precej zaostri: »Če je umetnost vse, je umetnost tudi vsake vrste agresija, vse torej, kar je v 

skladu s spodbujanjem nereda. Vojne in sadistične pokole bi torej lahko, izhajajoč iz tez, ki 

jih je 'uzakonil' dadaizem ('oče' alternativne umetnosti), razglasili za umetniške akte.« (v 

Pišek, 2009) 

Poglejmo natančneje na področje likovne umetnosti oziroma vizualne umetnosti, ki je 

posrkala druge discipline in poleg svojih osnovnih medijev (slika, risba, skulptura) zajema še 

celotni korpus interdisciplinarnih umetniških praks in diskurzov, s čimer predstavlja osrednjo 

platformo »visoke sodobne umetnosti« (Čufer, 2011, str. 39). Področje vizualnih umetnosti 

obvladuje kaos prijemov in umetnostnih strategij. V njej obstajata dve osnovni tendenci – 

umetnostna pozicija in proti-pozicija: tradicionalno ustvarjanje z osnovnimi mediji, ki naj bi 

bilo po krajšem premoru spet zanimivo, na eni strani in neo-konceptualizem na drugi 

(Breznik, 2011).  

Konceptualizem se je sredi 60. let prejšnjega stoletja v svetu in tudi pri nas uveljavil kot novo 

umetniško gibanje, ki je postavilo pod vprašaj nujnost obstoja umetniškega predmeta kot 

smisla, cilja in rezultata umetniškega delovanja. Z njim se je začelo širjenje vizualne 

umetnosti prek meja samostojnih področij slikarstva, kiparstva, grafike in risbe v novo polje, 

kjer se posamezne discipline med seboj povezujejo in se vzpostavlja nov, plastičen jezik, 

veliko bolj vpet v bivanjski prostor kot je bil prej. Umetniki so si želeli iz izoliranih prostorov, 

namenjenih (pravi/-lni) umetnosti (iz galerij in muzejev) prestopiti v urbani prostor in krajino. 

Po letu 1989 se je začel kulturni kapital neustavljivo povezovati z interesi neoliberalnega 

kapitala, kar je ustvarilo na zahodu »postpolitični, postzgodovinski vakuum brez zunanjosti«, 

pravo vojno stališč in mnenj (prav tam).  

Nasprotniki neo-konceptualizma ga ocenjujejo kot apolitično preigravanje revolucionarnih 

kulturnih praks iz 60. let, intimistično in psevdo angažirano gibanje. Zagovorniki pa neo-

konceptualizem razumejo kot prakso, ki jo bolj kot formalna umetnostna vprašanja zanima 

družbeno-političen angažma in je razvila občutljivost za družbeni kontekst umetnosti bolj kot 

kdajkoli prej v zgodovini moderne umetnosti; vizualni mediji (slikarstvo, kiparstvo, risba, 

fotografija...) naj se ne bi več ukvarjali sami s seboj, najbolj pomembne so za njih vsebine, ki 

jih umetniška dela predstavljajo. Nekateri pa so prepričani v nasprotno – da sodobna umetnost 

sploh ni politična. Po njihovi oceni naj bi bila družbena kritičnost umetnostnih praks 

nepomembna, ker naj bi se ukvarjale predvsem s seboj in z estetskimi vprašanji (prav tam). 

V drugi polovici 20. st. se kot rezultat globalizacije, ki vdre tudi v produkcijo sodobne 

umetnosti, pojavi Sistem umetnosti. To je »solidarna« veriga funkcij različnih profilov ljudi, 

ki sodelujejo v umetnostnem svetu vsak s svojo profesionalnostjo znotraj umetnosti: umetnik, 

ki ustvarja, kritik, ki analizira, galerist, ki predstavlja, zbiralec, ki shranjuje kot zaklade, 

muzej, ki pozgodovinja, množična glasila, ki slavijo in javnost, ki gleda. Produkcija, poraba in 

kroženje umetnosti dobijo v Sistemu umetnosti ekonomsko in kulturno zagotovljen status. 

Sistem umetnosti je v 60. letih doživljal hegemonijo galerije, v 70. letih kritike, v 80. letih 

zbirateljstva in v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja muzeja, v novem tusočletju pa se 

privilegij pomika k množični javnosti, ki jo Sistem umetnosti spodbuja h komunikaciji o 

predstavnostnem in spektakulatorskem delu, medtem ko jo medijska industrija zalaga s 

sijajnimi multimedijskimi izdelki za takojšnjo uporabo. Sistem umetnosti je v 21. stoletju 

multikulturen, nadnacionalen, multimedijski in zrcalen v čedalje bolj naprednem računalniško 

opremljenem okolju (Bonito Oliva, 2004).  

http://www.e-neo.si/si/atraktivno/sodobna-umetnost-svobodna-kot-ptica/
http://www.dnevnik.si/novice/kultura/1042249347
http://www.dnevnik.si/novice/kultura/1042249347
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Umetnik se v Umetniški sistem uvrsti na podlagi tržnega priznanja. Njegovo vrednost določa 

cena njegovih umetniških del. Umetnik je torej velik toliko, kolikor drago se proda. Postal je 

delavec v kapitalistični proizvodnji in sicer v tovarni umetnosti – sistemu umetniške 

produkcije. Le vključen v sistem proizvodnje lahko uživa prednosti in ugodnosti njenega 

simbolnega kapitala in dobi pravico do uživanja njenega profita. Glavni umetniški centri so 

tisti, ki imajo tudi največjo ekonomsko moč. Umetniški sistem danes temeljno sestavljajo 

naslednje institucije: muzej moderne umetnosti, muzej sodobne umetnosti, razstavišča 

(Kunsthalle), neodvisne galerije in predvsem vedno močnejše zasebne galerije, ki 

predstavljajo hrbtenico Umetniškega sistema. Simbolnega kapitala v teh centrih ni mogoče 

razlikovati od dejanskega. Tudi srž vsega Umetniškega sistema, ki se gradi kot 

transnacionalen (v resnici vendarle samo »zahodni«), hierarhičen, mobilen (dejansko so se 

lokalni umetniški centri stopili z mednarodnimi v velikih metropolah, a še ti so del karavane, 

ki se seli iz kraja v kraj) in tržen, je prav tržna artikulacija zasebnih interesov. Umetnost se je 

iz družbenega elementa nacionalne kulture preselila v pojem »art-system«, ki predstavlja eno 

od oblik družbenega razkroja, kjer je družabnost nadomestila družbenost v anti-muzejih in se 

umetnost ne vrednoti več s sublimnimi oblikami družbene vrednosti glede na družbeno 

priznanje, z referencami na družbo, temveč z referencami na »art-system«, ki razvija estetsko 

vrednost onkraj družbe. Opraviti imamo z desocializacijo sodobne umetnosti »v kontekstu 

(represivne) desublimacije in instrumentalizacije tradicionalnih institucij družbeno-nacionalne 

kulture in umetnosti«, z odpravo družbenega značaja umetnostne produkcije, ki sili k misli o 

odpravi družbe – družbenost počasi nadomešča družabnost (Buden, 2011, str. 26).  

Umetniški sistem ne pomeni (več) avtonomne kulturne sfere. »V 'svetovljanskem' 

umetnostnem sistemu je umetnost (...) izgubila stik s konkretnim družbenim in političnim 

telesom, odnos do sveta se je zožil na igro abstraktnih kategorij in (...) umetniku se njegov 

odnos do sveta in samega sebe prikazuje le še skozi svet umetnosti, katerega najplemenitejša 

institucija je 'umetnostna borza'.« (prav tam) Vendar umetnik ne bi bil umetnik, če nečemu ne 

bi nasprotoval in se upiral, bi lahko poljudno rekli in našli dokaze za pravilnost »lahkotno 

logičnega ljudskega« mišljenja na podlagi izkušenj. Takšni sodobni umetnostni politiki 

Umetniškega sistema nasprotujejo in se upirajo (pre)nekateri umetniki, ki sprejmejo vlogo 

odpadnikov, izključenih iz sistema umetniške produkcije in deljenja kapitala ter poskušajo s 

svojimi projekti dokazati obstoj alternativne »pravičnejše« poti umetnosti. Bodisi so to 

staromodni, tradicionalni (klasični?) misleci velikega umetniškega transcedentalnega duha in 

potence, ali pa novodobni umetniki s svojimi alternativnimi subverzivnimi umetniškimi 

projekti. Vendar pa obojim vselej grozi, da izgubijo svojo »zunanjo« odpadniško pozicijo, 

čim se pojavijo znotraj (razstavnega) umetniškega prostora in publike. Torej imajo na dolgi 

rok res malo možnosti za ohranjanje svoje ekskluzivne »izvzetosti«. 

 

Pop(ularna) umetnost 

 

Her green plastic watering can  

for her fake Chinese rubber plant  

in the fake plastic earth  

that she bought from a rubber man  

in a town full of rubber plans  

to get rid of itself.  

(Radiohead, Fake plastic trees) 
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S kulturno krizo moderne na prehodu iz 19. v 20. stoletje se uveljavi umetniško gibanje 

modernizma, ki se je poskušal zoperstaviti kulturi/umetnosti 19. stoletja, ker naj bi se ta 

»zgolj udinjala splošnemu, povprečnemu okusu in zastarelim konvencijam« (Bulc, 2004, str. 

32). S šokantnostjo in drugačnostjo se je odmaknil od obstoječe kulture in skušal dokazati, da 

umetnost ne gnezdi v kulturi, da se pravzaprav konstituira šele v opoziciji do nje. Kulturo je 

modernizem pojmoval kot nazadnjaško, konservativno in plehko, ker je bila odvisna od 

zakonov trga. Z vzpostavljanjem lastnega vzvišenega družbenega položaja je preziral tudi 

javno sodbo o umetniškem početju. Modernistična umetnost je ostala edina obljuba sreče in 

zatočišče pred vse bolj naprednim znanstvenim razvojem, racionalizacijo, individualizacijo, 

diferenciacijo, tehnologizacijo, scientifikacijo, itd. nejasnega sveta, oropanega vsega smisla. 

Adorno v premišljevanju o modernistični umetnosti, kjer nasprotuje brisanju mej med visoko 

in množično/komercialno kulturo razume, da tako visoka umetnost kot potrošna, industrijsko 

proizvedena umetnost nosita stigmo kapitalizma, sta pravzaprav raztrgani polovici integralne 

svobode, ki se ne moreta združiti v celoto. Resna umetnost namreč nikoli ni bila dostopna 

tistim, katerih beda in stiska bivanja je resnosti v posmeh in ki morajo biti veseli, če lahko od 

tekočega traku ločen prosti čas porabijo za lahkotno razvedrilo. »Lahka umetnost je 

avtonomno spremljala kot senca. Je družbena slaba vest resne umetnosti.« (Horkheimer in 

Adorno, 2002, str. 44) Vendar v roke visoke umetnosti polaga svoje upe o možnosti vplivanja 

na žalostno prihodnost demokratično množične družbe potrošnikov. 

V drugi polovici 20. st. se s pojavom postindustrijske družbe, ko tehnologija in informacijske 

inovacije spremenijo družbeno totaliteto s specifičnimi organizacijskimi principi, pojavi 

umetniško gibanje postmodernizma, ki zavrne modernizem zaradi njegove institucionalizacije 

umetnosti v muzejih in univerzitetnih programih. Postmodernizem pomeni »velikanski proces 

uničevanja smisla, enak predhodnemu uničenju videza« (Baudrillard, 1999, str. 182-183), 

razkroj meje med visoko in popularno kulturo, slavljenje reprodukcije in ponavljanja, 

množične proizvodnje in medijev, zaton avtonomega in genialnega umetnika. Posameznik je 

postal ujet, indoktriniran, socializiran v potrošnjo prek institucionaliziranih, racionalnih norm 

in dolžnosti potrošniških praks (Bulc, 2004). Estetika prodre v njegovo vsakdanje življenje in 

v produkcijo potrošnih dobrin navidezno vedno novega blaga, pa naj gre za oblačila, zobno 

pasto ali letala (Jameson, 2001). V umetnosti se izgubi motiv notranje razklanega subjekta, ki 

ga nadomesti podoba subjektove »izpraznjene igrivosti in površinske indiferentnosti«, 

tesnobo in odtujitev subjekta zamenja njegova fragmentacija. V dobi brez zgodovinskosti, ko 

zgodovina postane »zgolj niz razpršenih spektaklov, tekstov in simulakrov, oropanih 

resničnega referenta«, postanejo potrošniki nazadnje zasvojeni še z novimi umetniško-

kulturnimi množičnimi proizvodi psevdo-dogodkov, simulakrov in spektaklov. Medtem ko je 

bilo za moderno značilno problematiziranje reprezentacij realnosti, je za postmodernizem 

značilen dvom v samo realnost. Podoba resničnosti prevlada nad resničnostjo samo (Bulc, 

2004, str. 65-66).  

Umetnost lahko uživa svojo avtonomnost v meščanski družbi le, če se integrira v produkcijo 

materialnih dobrin. Šele poblagovljenje umetnosti ji daje svobodo. In kakšna ter kolikšna je 

svoboda umetnosti, ki mora postati material, blago, ki se prodaja in kupuje? Ustvarjalci 

umetnin lahko v svetu, kjer vlada ekonomska konkurenca, preživijo le, če se njihovo blago 

dobro prodaja. Garancija za dobro prodajo je blago, ki ugaja čim večji publiki. Visoko 

menjalno vrednost dobrina pridobi z visoko uporabno vrednostjo. »Okus občinstva« spodbudi 

množično produciranje všečne, popularne umetnosti in stradanje resnično kritičnih del in 

umetnikov. Na drugi strani vzvišena funkcija kvalitetnih umetniških del lahko pripelje do 

tega, da je »postavljena na hladno«, da se z njo nihče ne ukvarja. V demokraciji, v nasprotju z 

avtoritarnimi družbami, umetnosti grozi propad, ker se z njo nihče ne spopada (to bi 

pomenilo, da ji priznavajo njeno pomembnost), temveč jo ignorirajo in finančno stradajo. 
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Takšna umetnost je lahko uničujoče kritična, vendar ne bo imela nikakršnega vpliva 

(Wintersteiner, 2006a, str. 55). 

V vsej dolgi zgodovini velja enako: Umetnikov odnos do družbe je lahko različen. Lahko jo 

priznava, podpira njen red, svetovni in socialni nazor in se podreja njenim težnjam ali pa se ne 

strinja z njo, jo zavrača in nasprotuje njeni miselnosti, se celo aktivno bori proti njeni 

življenjski in estetski usmerjenosti. Na obeh straneh obstajajo veliki umetniki s pomembnimi 

deli in neznatni, ubogi duhovi s pozabljenimi stvaritvami, tako da sam odnos umetnika do 

družbe še ni odločilnega pomena za umetniško vrednost in družbeno priznanje njegovemu 

delu. Bolj pomembno je za ustvarjalca njegovo razmerje z občinstvom. Če je umetnik v 

družbi priljubljen, bo družba tudi nagradila njegovo delo, čeprav si tega ni zaslužil, nasprotnik 

občinstva pa bo zavržen, čeprav je v njem še takšna izjemna veličina. Zato tudi takšna 

priljubljenost avtorjev »best-sellerjev« in tako velike naklade in uprizarjanja popularnih, 

plitvih pripovedniških eskapad in ekscesov. »Iluzij, ne problemov«, zahteva zdolgočasena 

množica in steguje prazne roke proti modnim božanstvom. Hlepi po estetsko zapakiranem 

blagu v vseh sferah vsakdanjega življenja. Avtor mora občinstvu ugajati, če želi, da bo 

ljubljen in konec koncev tudi, da bo lahko v kupoprodajnem družbenem sistemu preživel. 

Zato se veliko ustvarjalcev načrtno postavi v vlogo odjemalca in začne ustvarjati izdelek, ki 

ga bo odjemalec kupil. Namesto da bi umetniške stvaritve prisilile konzumenta k čutenju, 

razmišljanju, k dvomu, iskanju resničnega, lažnega, verjetnega, neverjetnega, možnega, 

boljšega, vrednejšega, namesto da bi se bralec prepustil poskusom doživetij skritih smislov 

dogodkov in življenja, kar je nekoč bilo bistvo umetnin, mu je na pladnju z oznako 

»umetnost« ponujen beg od sveta in njegovih notranjih razkolov v bežno čutno naslado ali v 

hitro zadovoljevanje njegove preproste, nikoli zares razvite domišljije. Popularni avtorji 

bežijo pred velikimi duševnimi, duhovnimi, svetovnonazorskimi in socialnimi vprašanji, ki bi 

utegnila premakniti težišče njihovega umetniškega izdelka v bližino perečih človeških zadev 

in poskušajo tudi z veliko zgradbeno domiselnostjo doseči zgolj snovno učinkovitost in 

nenavadnost, presenetiti odjemalca in nič več kot to. Važno je le, da potencialni konzument 

postane konzument, kaj od tega »duševnega opija najnižje in najcenenejše vrste« odnese pa 

sploh ni pomembno (porabništvo v kulturi ali kulturno porabništvo?) (Ocvirk, 1984). 

Stallabrass opozori, da med samopodobo sodobne umetnosti in njeno dejansko funkcijo zija 

globok prepad: »Najbolj poveličana sodobna umetnost služi interesom neoliberalne 

ekonomije in pomaga rušiti meje trgovine, lokalno solidarnost in kulturno pripadnost v 

nenehnem procesu hibridizacije.« (2007, str. 140) Z vse hitrejšim tempom mode narekuje 

spreminjanje potrošniških dobrin. Estetski sestavni del potrošnje vodijo umetniki, ki se 

poigravajo z mejami potrošnje in tkejo na njenih robovih nove, prihodnje forme. »Vseprisotni 

in vztrajni glasovi spodbujajo potrošnike, naj se izrazijo, naj bodo ustvarjalni, drugačni, naj 

prekšijo pravila, izstopijo iz množice, se celo uprejo.« (prav tam) Toda to niso več besede 

skrajnežev, temveč poslovnežev.  

Družba nalaga umetnosti naloge, ki so razporejene med dvema poloma; na eni strani 

afirmativno estetiko (umetnost kot sredstvo soustvarjanja in ohranjanja ustaljenih struktur in 

vrednot, ki so po godu vladajočim in vodilnim) in na drugi strani deviacijsko estetiko 

(preizprašuje, problematizira in destabilizira ustaljeno družbeno pojavnost, družbeni red, 

njegovo diskurzivnost). Afirmativna estetika je v sodobnem času, ki zelo ceni spreminjanje in 

novost, manj vredna od deviacijske. Enačimo jo s trivialno, zabavno umetnostjo (kulturno 

produkcijo), od visoke umetnosti, torej estetsko zadovoljive in prepričljive pa pričakujemo 

veliko mero kritičnosti do ustaljenega reda, njegovih vrednot in norm, pa tudi inovativnost v 

izražanju, oblikovanju in povezovanju ter odstopanja od vsega običajnega in avtomatiziranega 

(Šlibar, 2006, str. 28).  
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Vendar to velja v znotraj meja sveta umetnikov, kritikov in ljubiteljev visoke umetnosti, 

večinska publika pa od »trga prostočasnih ponudb«, kamor umesti tudi sodobno 

kulturno/umetniško produkcijo, še naprej prvenstveno zahteva sprostitev in razvedrilo po 

napornem delovnem dnevu...  

 

Sodobna umetnost – transumetnost kot hibrid 

 

So, so you think you can tell Heaven from Hell, blue skies from pain. ... 

And did they get you to trade your heroes for ghosts? ... 

And did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage? 

(David Jon Gilmour, Roger Waters, Wish You Were Here) 

 

Družba se je s prehodom od moderne v postmoderno ustoličila kot postmodernizem – 

postindustrijska, potrošniška, medijska, informacijska družba, družba elektronike, visoke 

tehnologije (Jameson, 2001), pa tudi kot refleksivna družba in družba tveganja. 

Strmoglavljenje moderne umetnosti in filozofije sovpada z družbenopolitičnim vrenjem v 

šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Od tedaj naprej traja proces brisanja meja 

med umetnostjo in življenjem, med umetnostjo in drugimi disciplinami, mešanje medijev in 

hibridizacija. Vse to se nato razmahne še v praksah sodobne umetnosti, ki raste iz zapuščine 

umetniških zgodovinskih avantgard iz začetka 20. stoletja. Te so si prizadevale zabrisati mejo 

med umetnostjo in življenjem in umetnosti pripisujejo osrednji pomen pri spreminjanju 

družbene stvarnosti. Umetnost z zgodovinskimi avantgardami torej prvič v zgodovini postane 

subverzivni sistem, ki muči svoje čedalje številčnejše občinstvo, brez katerega ne more biti, s 

škandali, provokacijami, norčevanjem in atentati na kontemplativno naravnanost dotedanje 

umetnosti. Že pri njih je bilo opaziti širše družbeno delovanje, procesualnost, neposredno 

družbeno oziroma politično angažiranost in značilno dematerializacijo estetskega objekta. 

Umetniško »delo« ni več artefakt, izdelek, ampak projekt, ki se zgodi kot dogodek (pozneje 

pa že kar dogajanje). Uveljavita se »performans« in »happening«. Pogosto gre pri njih za 

praktično dejavnost s konkretnimi političnimi cilji (nekatera izmed teh gibanj rezultirajo v 

politiki oziroma vojni). Vendar se je moderna umetnost še romantično zapirala v prostor 

umetniške avtonomije, medtem ko so neo-avantgarde zadnje četrtine 20. stoletja privzele 

izročilo »ready-made« in nagovorile širšo javnost, ki je v njih prepoznala domačne prvine 

vsakodnevnega življenja. Po koncu modernizma se umetniški projekti ukvarjajo z revizijo; 

sprehajajo se po zgodovini in jo na različne načine kombinirajo, rekombinirajo in pišejo na 

novo (razumljeno kot – postmodernizem v umetnosti ali tudi kot retroavantgarda, neo-

avantgarda). Kasneje se usmerijo očitneje na sedanjost in (bližnjo) prihodnost ter se utemeljijo 

v retroutopizmu, ki se nazadnje v naši dobi prelevi v medijski aktivizem. Ta si želi v 

sedanjosti realizirati to, kar so pretekle avantgarde spoznale za utopično. Današnje oblike 

subverzivnosti sodobne umetnosti se za razliko od zgodovinskih avantgard vse manj 

izvzemajo iz družbenega življenja in iz ekonomskega sveta in si prizadevajo za širšo 

angažiranost (Tratnik, 2010).  

Zdi se, da so bila 70-ta leta poslednji čas, ko je bilo umetniška gibanja še možno enostavno 

klasificirati. Mnenje o točnem začetku sodobne umetnosti so različna, nekateri začetke 

postavljajo v 60-ta, muzeji sodobnih zbirk pa kot mejnik določajo tudi že čas tik po koncu 

druge svetovne vojne (prav tam).  
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Definicija sodobne umetnosti ima po nekih definicijah dve razlagi. Prva trdi, da je sodobna 

umetnost specifična oznaka nekega zamejenega načina in obdobja ustvarjanja, ki se zrcali v 

relacijskih praksah 90. let. Morda bolj primerna in vsesplošno sprejeta razlaga pa dojema 

sodobne umetnosti v širši različici produkcije, ki vključuje klasične medije izražanja, 

prenesene v nov, sodobnejši kontekst (Bourriaud, 2007). Nekateri trdijo, da ni nujno vsa 

umetnost, ki danes nastaja, sodobna umetnost, saj obstajajo umetniki, ki ne pristajajo na 

aktualne trende in trdijo, da ne ustvarjajo sodobne umetnosti. Po drugi strani pa mnogi 

soglašajo z mnenjem, da sodobna umetnost že po definiciji dopušča ustvarjati karkoli. Ena od 

priročnih razlag trdi, da je sodobna umetnost »tisto področje družbe, kjer se neprestano 

ustvarjajo novi pomeni, zasnutki kompleksnih interpretacij različnih delov družbe in 

posameznika znotraj nje in njegove vpetosti in preseganje bivanjskih modusov, ki jih narekuje 

sodobna, z različnimi globalizacijskimi in ideološkimi tokovi označena družba« (Vignjević, 

2009, str. 7). Morawski v eseju O funkcijah najnovejše umetnosti govori o petih načelnih 

funkcijah umetnosti: estetska, spoznavna, estetsko-agitacijska, tista, ki organizira življenjski 

prostor in reportažno-esejistična. Prvi dve pomenita središče polja umetnosti, drugi dve sta na 

njegovem robu, zadnja pa predstavlja središčno vez med obema skupinama (1981, str. 178). 

Poglejmo natančneje. Nahajamo se torej v dobi, ki ji pravimo postmoderna. Postmoderno 

Senegačnik (1998, str. 7) kritično opisuje kot čas razglasitve »konca zgodovine«, »zadnjega 

človeka«, čas, v katerem postmoderni a-humanizem nasledi modernistični anti-humanizem in 

njegova vehementna prizadevanja za izničenje sveta, zgrajenega na iskanju človeške mere. 

Bourriaud (2007) na drugi strani opisuje trenutni čas kot ne-revolucionarni čas, ki je 

dokončno zaključil čas novega človeka, revolucionarnih manifestov in pozivov k boljšemu 

jutri. Temeljni koncepti filozofske misli in ideologije moderne dobe so povsem spremenjeni. 

Če je veliki projekt 20. stoletja težil k vse večji individualizaciji človeka, se je ob popolni 

radikalizaciji tega koncepta situacija obrnila, skozi umetnost začela vzpostavljati nove vrste 

medčloveških odnosov in skozi neposredno komunikacijo povezovati različne skupine ljudi 

(prav tam). Veliko je mislecev, ki pozitivno vrednotijo vse večjo težnjo sodobne umetnosti, da 

bi prevzela svojo novo politično angažirano družbeno nalogo.  

Erjavec pa ugotavlja, da »sodobna umetnost pretežno stremi k temu, da bi ustvarila pomen, ne 

pa, da bi odkrila resnico« (2009, str. 47) in da sodobna umetnost ponuja predvsem užitek – 

tako, da povzroča ugodje. Seveda je res, da je umetnost v današnjem času postala ranljiva, ker 

se vse bolj pojavlja kot potrošno blago. »Umetniški trgi cvetijo, a simbolni kapital umetnosti 

se hitro zmanjšuje«, kar je posledica globalnega širjenja umetnosti, njene povečane 

proizvodnje, zlivanja visokega in nizkega v umetnosti in kulturi in splošna sprejemljivost 

ideje, da je »vsa umetnost enako umetnost« razlaga Erjavec (prav tam, str. 49). Podrobneje o 

tem, kaj to pomeni za samo identiteto umetnosti pa v poglavju o angažirani umetnosti. 

Spremembe, ki so se kulturi in umetnosti zgodile v obdobju zadnjega pol stoletja, pomenijo 

podobno kot v drugih družbenih poljih; uveljavljanje principov mrežnega delovanja, 

hibridizacijo, povečano stopnjo interaktivnosti, zastiranje proizvajalca ali avtorja in s tem 

povezano večjo pozornost do uporabnika ali sprejemnika (potrošnika, gledalca, bralca, 

poslušalca), višjo stopnjo družbene odgovornosti in refleksivnosti (v umetnosti se ta kaže z 

usmeritvijo v družbenokritične strategije in s povečanim interesom za sodobne znanosti in 

tehnologije), prehodnost, mobilnost, začasnost, odprtost, heterogenost in transdisciplinarnost, 

prehajanje družbenih polj, epistemološko pa predvsem negotovost (nedeterminiranost in 

neobjektivnost). Prevladujoča računalniška paradigma v kulturi, mrežno strukturiranje na vseh 

nivojih družbe (v političnem, gospodarskem in kulturnem smislu) ter razmah novih medijev, 

tehnologij in telekomunikacijskih sistemov so temelji za prehod od proizvodne k servisni 

paradigmi v ekonomiji in kulturi, ki se kaže tudi kot prehod od poblagovljenosti k 



65 

 

potrošništvu (Tratnik, 2010). V začetku 21. stoletja so torej naša realnost nova politika, nova 

ekonomija, informacijska družba, tehno znanosti in novi življenjski slogi. Vse to vpliva na 

umetnost tako, da ni več stabilni artefakt, ki naj predstavlja in olepšuje, temveč postaja njena 

funkcija postestetska in procesualna. V ospredje umetniških delovanj stopajo relacijska 

vprašanja o delčkih realnosti našega sveta z okoljem, torej z novo politiko in ekonomijo, 

tehno znanostmi in tehnologijami ter novimi življenjskimi slogi. Namesto ontologije 

umetniškega dela postaja pomembno vprašanje modalitete družbene moči, ki določenemu 

artefaktu, dogodku ali procesu omogoča, da zavzame mesto umetnosti (Strehovec, 2003, str. 

335). Današnja umetnost je tako kot čas, v katerem živimo, zelo heterogena. Vanjo sodijo 

tako najpreprostejše instalacije, ki bodo hitro pozabljene ali celo takoj uničene kot 

konceptualistične interpretacije dolgih zamahov. Sluti pa se njen odmik od postmodernistične 

usmeritve umetnosti, njenega relativizma v stilu »anything goes« (vse gre skozi), tako po 

vsebini kot formi. »Današnja umetnost, ki ji še ne vemo imena, se vse bolj zaveda, da mora 

vztrajati pri taki estetski drži, ki bo etično kolikor je le mogoče sporočilna, ne oziraje se na 

jakost učinkovanja« (Hribar Sorčan, 2005, str. 219) in se čuti vedno bolj odgovorno do 

bivajočega, na individualni, socialni in globalni ravni. 

Umetnost našega časa bi lahko poimenovali transumetnost, ki se namesto na proizvodnjo 

zaključenih artefaktov (nastopajo kot blago), namenjenih kontemplaciji, bolj osredotoča na 

raziskovanje in pogosto rezultira v nematerialnih (procesualnih, začasnih) izidih. Zanjo je 

značilna izrazita težnja po preseganju moderne diferenciacije z novimi načini povezovanja 

umetnosti z znanostjo in tehnologijo. Raziskovalne prakse transumetnosti uporabljajo 

sodobna izrazna orodja, tehnologije in specializirana okolja. Transumetniški projekti zaradi 

svojih specialnih interesov in ciljev poleg umetnikov vključujejo tudi različne strokovnjake iz 

drugih družbenih polj, disciplin in projektov (nevroznanstvenike, filozofe, kozmologe, 

biotehnologe itd.) (Tratnik, 2010). Umetnost se širi izven tradicionalnih meja umetnostne 

institucije, vpeljuje elemente iz neumetnostnih okolij, prisvoji si lahko katerikoli prostor, 

objekt ali prakso in jih preoblikuje v svoj integralni del. Ateljeji, galerije, muzeji in drugi 

tradicionalni prostori proizvodnje in distribucije umetnosti so izgubili svojo prejšnjo 

ekskluzivnost v predstavljanju umetnosti. Kustosi pa imajo veliko problemov s prenašanjem 

sodobnih umetniških projektov iz drugih okolij v klasično ali moderno okolje »bele kocke 

galerije« (Tratnik, 2009, str. 51). Hibridna transumetnost se vriva v številne »neumetniške« 

diskurze, kjer poizkuša s preizpraševanjem aktualnih etičnih, kulturoloških, antropoloških in 

filozofskih vprašanj. Transumetnost reflektira postmoderne procese na različnih družbenih 

področjih, izpostavlja aktualne družbene probleme (globalizacija, multikulturnost, 

onesnaževanje, revščina, nadzorovanje, potrošniška kultura, vsesplošna digitalizacija), 

reflektira aktualne in nedavne znanstvene dosežke, rabo sofisticiranih tehnologij (dekonstruira 

obstoječe tehnološko-diskurzivne sisteme ali pa predstavlja primere alternativ in alternativne 

rabe, itd.). Transumetnost je postala hibrid med umetnostjo, humanistiko, družboslovjem, 

naravoslovno znanostjo in tehnologijo. Večidel je zasnovana projektno; povečala se je 

zahtevnost njene strukture, funkcionalnosti in tehnološke podprtosti, potrebuje pa tudi močno 

in kompleksno produkcijsko infrastrukturo (Tratnik, 2010). 

Konzumenti sodobne umetnosti niso več izbranci, ki znajo in želijo sprejemati, doživljati in 

uživati umetnost kot umetnost, in se pripravljeni odpravijo na »posvečeni« umetniški kraj 

nemoteno kontemplirati. Sodobna umetnost »napade« nepričakovano naključne mimoidoče v 

vsakdanjem (javnem) življenjskem prostoru ali v virtualnem internetnem prostoru. Preseneča 

tam, kjer je ne pričakujemo in velikokrat se pojavi tako, da sploh ne vemo, da gre za 

umetnost, pri tem pa postane tudi nepomembno, če jo sploh še imenujemo umetnost (Tratnik, 

2009, str. 54). Postala je pravzaprav javni servis, kot bi definiral Sedlaček (v Tratnik, 2008b). 
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Sodobna umetnost za svoj obstoj potrebuje znanost o umetnosti? 

 

Nobody knows that the world is mystic, it is so bored and realistic.  

(Elvis Jackson, Nobody knows) 

 

Prijatelj, vsaka čarovnica je pragmatik po srcu; nihče ne more ugledati bistva, če se ne sooči 

z omejitvami. Če bi te hotela zgolj zadržati, bi te lahko zadržala v ječi. 

(Louise Glück, Circe's Power, prevod; Veronika Dintinjana, Kirkina moč) 

 

Sodobna umetnost ne računa »na vednost/specializacijo/stroko, temveč na dokaj preprosto 

dejstvo – da gledalec misli« (Barši, 2011, str. 84). Ali res? Je res to tisto, kar si želi? Da bi (si) 

jo interpretiral običajni (laični) gledalec? Ali pa mora namesto njega misliti umetniška kritika, 

ki v opisih slavi in časti bistvo in pomen umetniških del in ji gledalec preprosto – verjame? 

Pogledi na to so, seveda, podobno kakor na vse pojave našega sveta (in čarovnice), različni. 

Sodobna umetnost je povezana s procesi nastajanja novega znanja. Za razumevanje del je 

potrebno določeno predznanje, predvsem pa je zanimiv pojav, da je za »pravilno« 

razumevanje umetniškega dela nekega avtorja potrebno predhodno poznavanje avtorjevih 

lastnih stališč. Sodobni umetniki so skoraj prisiljeni, da svojemu »razstavljenemu« delu 

dodajo svojo avtorsko eksplikacijo in interpretacijo. Tudi konzumatorji sodobne umetnosti se 

navadno pripravijo na ogled, branje, poslušanje, dotikanje umetnosti z branjem umetnikovega 

»statementa« (morda bi lahko enostavno rekli – umetnikovega nagovora). Prepričani so, da bi 

brez tega, torej na osnovi lastnega »naivnega« opazovanja, vedeli premalo (Strehovec, 2003). 

Poleg umetnikov, ki vse bolj in bolje, močneje in hitreje interpretirajo svoja umetniška dela, 

da se preveč laičnemu ali preveč kritičnemu očesu njihovo delo prehitro ne bi zazdelo 

preprosto – šušmarstvo ali (ne)resno – prevarantstvo (da se torej tudi v najslabšem primeru 

nerazumevanja publike ne bi znašli v preveč poenostavljenem grozovitem smislu poučne 

resnice – »Cesar je nag«), imamo v današnjem času mobilizirano vojsko umetniških kritikov 

in interpretov, da vsa umetniška produkcija pridobi (pravi?) pomen. Umetnost se na poseben 

način odziva na sodobno krizo in na veliko se uveljavljajo kustosi, ki neukemu občinstvu 

povedo, kaj je umetnost in kaj ne ter poleg tega tudi najbolj uživajo v umetnosti, ki nastaja in 

»se podaja« (največ prodaja). Publika večkrat prepusti užitek ob recepciji umetniških del kar 

kustosom. Sposodimo si to slikovito ponazoritev (Salecl, 2007, str. 38-39): Kot obiskovalec 

galerije sem prepričan, da je kustos povsem modro, na podlagi lastnega znanja in izkušenj 

izbral umetnost, ki jo gledam in da v njej zagotovo tudi uživa. Pomirjen ob tej misli, da kustos 

gleda umetnije in uživa v njih namesto mene, lahko hodim po galeriji mirne duše in naprej 

tuhtam o svoji bedni službi in uničenem življenju... Na podoben način prepuščamo trpljenje, 

ki ga ob vseh mogočih novodobnih vojnah posreduje televizija, medijskim poročevalcem, ki 

problematično situacijo (problemsko) spremljajo in (pre)urejajo namesto nas. Kustosi poleg 

tega postajajo tudi dobri poslovneži, ki znajo umetnost tržiti in jo prodajati (prav tam). Vedno 

pomembnejša pa se zdi vloga umetniške kritike. »From the Critique of Institutions to an 

Institution of Critique« (Od kritike institucij do institucije kritike) je delo ameriške umetnice 

Fraser, ki opozarja na novo situacijo, v kateri postajajo umetniške institucije in njihovi 

zastopniki-kuratorji bolj kreativni in kritični od samih umetnikov, svojo kritično senzibiliteto 

pa izvažajo po celem planetu (v Čufer, 2011, str. 40). A naj se tu prekinemo pri filozofiranju o 

temi, ki sicer mora biti omenjena, in se vrnimo k ustvarjalcu sodobne umetnosti... 
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Sodobni umetnik se poda v boj za svobodo družbe in skupnosti in posameznika in sebe 

 

moje telo ni napol prazna omara 

v kateri sameva duša v objemu praznega prostora 

moje telo je uniforma misli 

kakršne, upam, nosi še kdo 

(Žiga Velkavrh) 

 

Umetnik sam je v današnjem času izgubil svojo prejšnjo (zgodovinsko) družbeno vlogo. 

Nekoč, v tradicionalni družbi, se je družba nanj obračala kot na glasnika resnice, ki je večini 

običajnim ljudem skrita, prikrita, umetnik kot genij pa je imel sposobnost, da je resnico 

spoznal in sposobnost, da jo je (v velikih zgodbah) predajal ljudem. V času, ko ni več velikih 

zgodb in resnic tudi ni več, ko je vsak človek stvaritelj svoje individualne resnice in čim bolj 

zanimive (življenjske) zgodbe, je umetnik nekako odveč. Postal je sicer svoboden kot v 

zgodovini nikoli še ni bil, vendar njegova poklicanost iz njega dela dvoumen lik. Družba od 

njega namreč še vedno nekako pričakuje, da bo s svojimi stvaritvami dosegal pomiritev 

pogubnosti, presegal človekovo tesnobo in smrtnost, da bo nemočen svet rešil pred (ne-) 

smiselno praznino. Vendar pa je ta svet drugačen kot nekoč, v njem ni več možen univerzalen 

pomen umetniškega sporočila. Nazadnje je še umetnost postala sredstvo za dosego nekih 

drugotnih trgovskih ciljev. Trg izkorišča umetnost in z namenom uporablja umetnostni jezik, 

ker je preko njega moč nasloviti človekovo težnjo po absolutnem, njegovo globoko 

hrepenenje po harmoniji, mirnosti in duhovni skupnosti in na ta način bolje prodajati dobrine 

in ne-dobrine (Zipes, 2004). Umetnost se praktično zlorablja za boljšo prodajo (bolje, da se ne 

spominjamo čistila za kopalnice, ki na TV-ju čisti med Beethownovo simfonijo ali Kobilčine 

Kofetarice upodobljene na skejtu, ki jo prek interneta lahko kupimo že za...? in se samo 

razumemo, o čem govorimo). Konec koncev se umetnost tudi sponzorira vse bolj s kapitalom 

gospodarskih družb in iz žepov najbogatejših zasebnikov in zdi se, da ni daleč čas, ko bi kdo 

hotel sponzorske plakate obesiti še nad oder gledališča in zahteval, naj prvi violinist za 

uglasitev orkestra zaigra kar vižo iz zadnje reklame »dobrodelne« sponzorske družbe. Morda 

pa zadostna količina in kvaliteta umetnikov in poznavalcev umetnosti in ljubiteljev in 

konzumentov umetnosti vendarle v lepši prihodnosti prepreči nastop najhujših vizij... 

Dufrenne v eseju Umetnost in politika (1981, str. 63) opisuje umetnost v zgodovini kot ločeno 

institucijo, ki je hkrati umetnikov monolog in luksuz vladajočega razreda, umetnost, pri kateri 

podrejeni razredi nimajo svojega deleža in »se jim mečejo njene drobtine samo zato, da bi jih 

razorožili in naučili spoštovanja in oboževanja«. Nasproti tej, uradni, elitni, od oblasti 

financirani umetnosti je umetnost, »ki ima življenje v tistem, kar je v njem najbolj 

svobodnega, najbolj močnega, najbolj nepredvidljivega«, »ljudska umetnost«, »rekreacija«, 

»nedolžna in divja igra Dionizovega otroka«. »Odtujeni človek se z umetnostjo rekreira, kajti 

igra osvobaja, odteguje življenjsko energijo procesom, ki jo omejujejo, preobrača vrednote, ki 

jo tlačijo, smeje se kastrirajočim ideologijam«, človeku vrača okus zadovoljstva (prav tam). 

Bourriaud (2007) pa tako opisuje novo, aktivno »prizemljeno« vlogo umetnika v družbi; 

umetnik ne zaseda več posvečene pozicije introvertiranega umetnika, zaprtega v imaginarnem 

svetu svojega ateljeja, postal je družbeno dejaven opazovalec svoje okolice, komentator in 

svojevrstni kronist. Sodobna umetnost je bolj neposredno povezana z vsakdanjim življenjem 

in svojo publiko, umetniški pojavi in razprave o sodobni umetnosti prebujajo duhove in jih 

trgajo iz brezbrižnosti, govori se celo, da je umetnost dandanes marsikomu nadomestila 

religijo (prav tam).  
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Grassi (1981) v eseju Konec poezije kot literature išče razloge za to v lastnosti novoveške 

umetnosti, torej tisti, ki se pojavi z italijanskim humanizmom in še vedno vztraja, da je 

umetnost pravzaprav možna razlaga predmetov, oseb, pojavov, dejanj in odnosov. Kot še 

nikoli doslej je sodobni človek v informacijski družbi »izpostavljen množici možnih razlag, 

dejanj, odnosov, ki so na prvi pogled vsi sprejemljivi« (prav tam, str. 6). V tem okolju ima 

umetnik poseben pomen. Njegovo delovno področje določa njegova sposobnost, da iz 

množice nesmiselnih in nediferenciranih dogodkov razbira in izpelje neodkrite plati realnosti: 

»Umetniku, ki ima oko za neodkrite plati realnosti in jih ume razbrati in izpeljati iz zaprte, 

nesmiselne in »neizdiferencirane« mnogoterosti dogodkov, omogoča današnji čas posebno 

delovno področje in poseben pomen« (prav tam). Umetniška vizija in umetniški izraz, ki 

odkrivata smisel stvari, življenja, sveta, služita duhovni situaciji in aktualni potrebi. Naše 

življenje je pravzaprav oblikovanje nas samih in sveta okrog nas in umetnost nam ponuja 

svoje oblike, zvoke, barve, misli, modele in koncepte, v katerih lahko sprejemamo vtis 

zunanjega sveta, ga razčlenjujemo, analiziramo, dojemamo povezave znotraj njega, itd. 

Umetnik s svojo umetnostjo vpliva na našo percepcijo sveta, na našo zavest (prav tam). Grassi 

še piše, da danes umetnosti ne moremo več razumeti kot genialnosti majhnega števila ljudi, 

vsak človek naj bi jo bil sposoben ustvarjati, zato jo moramo ugledati »kot eno izmed 

odločilnih plati človekovega bivanja in jo razumevati v tej funkciji« (prav tam, str. 7). Ta 

radikalni preobrat se je zgodil v eksistencialističnem dojemanju funkcije umetnosti; namesto 

da bi neposredno danost s pomočjo umetnosti transcendirali le z razlaganjem, je postala sama 

umetnost človekova moč spreminjanja resničnosti v njeni neposredni danosti – umetniški 

izdelek želi človekovo transcendenco aktivno vključiti v življenjsko dogajanje. Umetnost in 

estetska kategorija lepega nista več enoznačni. Umetnost vstopi v življenje. Eksistencializem 

ji pripiše vseobsegujoč eksistencialni pomen (prav tam, str. 9). 

Za moderniste in industrijsko družbo je bila specifična »estetika novega«, za informacijsko 

družbo je po mnenju Manovicha (v Tratnik, 2010) specifična »info-estetika«. Interaktivnost je 

za sodobne kulture v svetu meddržavnih povezovanj, nomadstva sodobnega posameznika in 

globalnega mreženja prebivalstva izjemnega pomena. Seveda ne moremo govoriti o procesu 

globalnega komuniciranja vseh z vsemi, ki bi realiziral želeno demokracijo na globalni ravni. 

Od »novih medijev« smo prešli k »software« kulturi. Množični mediji so od svoje prvotno 

predvsem distributivne vloge prešli na komunikacijsko. Vsak sprejemnik je v stiku s 

sodobnimi elektronskimi mediji tudi potencialni oddajnik, vsak uporabnik je potencialni 

distributer. V današnjem svetu smo že ključno vezani na računalniško logiko delovanja, 

računalnik nam namreč predstavlja dominantno podatkovno tehnologijo. Interakcija je postala 

estetski dogodek. Umetniška dela, ki za svoj medij privzamejo računalnik in internet, želijo 

kritično premišljevati sodobne načine komunikacije in spodbujajo strategije taktičnega 

delovanja znotraj vse bolj nadzorovane družbe. Razvijajo se taktični mediji, v vzponu je 

medijski aktivizem. Umetniki se osredotočajo na vzpostavljanje skrajne interaktivnosti ali pa 

obratno – na povzročanje radikalne dekonstrukcije interakcije. Značilno zanje je podatkovno 

manipuliranje, z vzpostavljanjem raznih medijskih matric, ki jih upravljajo, rušijo baze 

množičnih medijev in manipulirajo z informacijami (Tratnik, 2010). 

S pojavom in prodorom interneta se pojavi internetna umetnost, ki je v zadnjem desetletju 20. 

stoletja doživljala svojo herojsko fazo t. i. praks novih medijev oziroma tehnološko naprednih 

umetniških praks, ki se v povezavi z razvijajočo se digitalno tehnologijo razraščajo kot vse 

pomembnejši segment sodobne umetnosti. Spremenjena so razmerja klasičnih medijev, 

predvsem slikarstvo je pod vplivom novih tehnologij ponovno pridobilo predvsem tržni 

pomen. Sodobna avtorska fotografija se je v zadnjih dvajsetih letih razvila do neslutenih 

možnosti svoje reprezentacije. Novo orodje so tudi estetizirano dokumentiranje enkratnih 

akcij in monumentalne kompozicije kot povsem samostojen likovni objekt (Bourriaud, 2007). 
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»Komunikacija danes tlači človeške stike v nadzorovane prostore, ki spreminjajo družbeno 

vez v različne proizvode« opozori Bourriaud na propadanje pristnih sreč(ev)anj med ljudmi – 

»Ob elektronskih medijih, zabaviščnih parkih, družabnih prostorih, razcvetu formatov, ki se 

ujemajo z družbenostjo, se počutimo uborno in nemočno kot laboratorijska podgana, ki je v 

kletki obsojena na vedno iste poti, ki jo peljejo do koščkov sira.« (2007, str. 12). Človeški 

odnosi postajajo druženje v trgovskem paradižu. Vse tisto, česar ni mogoče skomercializirati 

namreč v popredmetenem svetu hitro propade in dokončno izumre. »Idealni subjekt družbe 

statistov« je obsojen na usodo potrošnika prostora in časa. Umetnost v tak svet vstopa z veliko 

nalogo – »vzpostaviti skromne povezave, odpreti nekaj blokiranih poti, vzpostaviti stik med 

ravnmi stvarnosti, ki so sicer ločene druga od druge«. Umetniška praksa se danes kaže kot 

»bogat teren družbenega eksperimentiranja«, prostor na svetu, ki mu je »vsaj deloma 

prihranjena uniformiranost vedenja« in lahko »zarisuje veliko utopijo o bližini« (prav tam, str. 

12-13). »Edini sprejemljiv cilj človeških dejavnosti je produkcija subjektivnosti, ki nenehno 

bogati svoj odnos do sveta.« (Guattari, v Bourriaud, 2007, str. 120) Estetika mora spremljati 

in prežemati družbene spremembe. »Tako kot poskuša naša podzavest bolj ali manj uspešno 

pobegniti domnevni usodnosti družinske zgodbe s psihoanalizo, umetnost osvetljuje 

kolektivne scenarije in nam v stvarnosti predlaga druge poti prav prek form, v katerih so te 

vsiljene zgodbe materializirane.« (prav tam) Zato velikokrat prepoznavamo družbenim 

procesom in običajnim dogodkom identične pristope umetnosti. Sodobni umetnik poskuša 

problematizirati individualen odpor in tudi vzajemni odnos med posameznikom in družbenim 

telesom. Postal je nekakšen živi nosilec majhnih utopij, ko s svojimi deli formalizira 

kolektivne tesnobe in družbene nuje, »na katere zanesljivo ni mogoče dati odgovora, vendar je 

o njih treba premišljevati« (Bonito Oliva, 2004, str. 161). 

Podobam in vizualnim medijem se danes kar vsevprek pripisuje veliko politično moč in 

kvarni vpliv na družbo. Filmi, televizija, internetne strani, množični mediji, propagandni 

plakati, oglasi, računalniške igrice programirajo družbo z vzorci vedenja in s podobami 

srečnih potrošnikov. Spektakelski (medijski) učinki slepijo množice pred resnimi družbenimi 

in političnimi problemi. Prek nadzornih kamer in računalniškega vida pa se izvaja neposreden 

nadzor nad državljani (Bovcon, 2009). Novodobni umetniki producirajo relacijske prostore-

čase in v njih medčloveške izkušnje, ki se poskušajo osvoboditi spon ideologije množičnega 

komuniciranja. Na nek način so to »prostori, kjer se izdelujejo alternativne družbenosti, 

kritiški modeli, trenutki konstruiranega sožitja« (Petrešin Bacheles, v Bourriaud, 2007). 

Subjektivnost je celota odnosov, ki se ustvarjajo med posameznikom in nosilci subjektivacije. 

Umetnost, ki vpliva na nastajanje možnih svetov in identitet posameznika, da bi se lahko našli 

boljši načini naseljevanja sveta, ima subverzivno in kritično funkcijo, kar »uresničuje v 

izumljanju individualnih ali kolektivnih linij pobega, v tistih začasnih in nomadskih 

strukturah, s katerimi umetnik vzpostavlja modele vznemirljivih situacij in poskrbi za njihovo 

širjenje« (prav tam, str. 263). 

Svet se danes spreminja v eno samo homogeno globalno državo in izgublja vso pestrost, 

različnost in drugačnost. Večja kot je država, manj je v njej vreden posamezni državljan in 

lažje je z njim manipulirati. Z internetom smo pričakali hitrostno osvoboditev od ne-vedenja, 

skoraj popolnoma demokratično sredstvo arhiviranja, prenosa in širjenja informacij in znanja, 

vendar se nam je z njim svet strahovito zmanjšal. Šteje le še neposrednost, vseprisotnost, 

hipnost. Kje pa je ostala skrivnost? Kje je ostala domačnost, zasebnost, intimnost, varno 

zatočišče pred javnim? Izgubili smo velikost, obseg in veličino sveta, ki je postal majhen, 

manjšinski, minoren, opozarja tudi prenekateri umetnik.   
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Sodobni svet sesuje desno in levo kritično misel in še vedno potrebujemo kritično misel  

  

Dnevna doza upanja 

Možak, ki je bogve kdaj 

nazadnje jedel in kdaj pil, 

je prišoč skozi steno zmotil 

muho - prav tam, sred' molitve! 

Ker je videl dovolj sranja, 

je krenil nazaj, muha je 

ostala. Pajek si je oddahnil. 

 

(Žiga Velkavrh) 

 

Naj na tem mestu v prikaz kritične umetnosti vključimo razmišljanje Ranci re-ja, ki v svojem 

nedavnem poglobljenem delu Emancipirani gledalec (2010) opozori na pomanjkljivosti 

kritične misli v sodobnem svetu. Njegov glavni očitek zadeva učinkovitost in smiselnost 

kritičnega naprezanja v sodobnem »kritičnem« svetu. Veliko avtorjev je že razglasilo, da je 

minil čas družbene in kulturne kritike. Kot glavni razlog za to navajajo novodobno temeljno 

spremembo v pojmovanju realnosti. Misel naše dobe, kot smo v diplomskem delu lahko že 

nekajkrat prebrali, namreč ne išče več trdne realnosti, ki jo skrivajo in prikrivajo videzi, s 

čimer se je spoprijemala kritična misel v prejšnjem stoletju. Trdna realnost v našem času ne 

obstaja več. Poleg tega se naš svet sooča z grozno idejo, da ni več nikakršne hrbtne strani 

obstoječi družbeni ureditvi, kapitalizmu. Na podlagi takih miselnih temeljev se »stara« 

družbena kritika ne more več uveljaviti. Marx, nekoč glavni mislec tistih, ki so se trudili 

brzdati nezadržni prodor kapitalizma, je generacijo upornikov opremil z »marksizmom 

razkrinkavanja mitologij trgovskega blaga, iluzij potrošniške družbe in imperija spektakla«, 

vendar kljubovanju ni ponudil pravega orožja za boj. Otroci Marxa in kokakole (bi rekel 

Godard) niso dosegli zamišljene in želene revolucije, pričakali in doživeli so posledice svojih 

naprezanj po osvoboditvi izpod jarma še zadnjih tradicionalnih avtoritet (šole, religije, 

družine, solidarnostnih institucij), ki so kapitalu onemogočale vsesplošni vdor v življenje –

torej zmago in dokončni razmah kapitalizma (prav tam).  

Glas Marxa se je prestavil v trebuh družbenega sistema kot njegov lastni glas, ki priča o 

skupni sramoti »otrok Marxa in kokakole«. Danes je postal iztreznjena misel slehernega 

skesanega »kapitalista«, namreč – da je človeštvo pokopano pod odpadki lastne nebrzdane 

potrošnje in je kapitalistični gospodar nepremagljiva sila, ki se polasti vsega, kar ji hoče 

ugovarjati ali nasprotovati, po svojem utrjenem sistemu – »Vsak protest spremeni v spektakel, 

vsak spektakel v blago« (prav tam, str. 24). Posledice so vidne v stanju leve in desne »miselne 

struje«. Na levi strani se je staro razkrinkavanje imperija blaga in podob spremenilo v ironijo 

oziroma v melanholično pritrjevanje temu neizogibnemu Imperiju, na desni strani so pristale 

aktivistične energije, ki so se z leve preusmerile na desno, kjer napajajo novo kritiko blaga in 

spektakla in iščejo vzroke za stanje v zločinih demokratičnih posameznikov (prav tam). 

Leva stran opominja na »past, v katero so se ujeli tisti, ki so verjeli, da so zrušili kapitalistično 

oblast« in ji v resnici dali možnost, da se z napajanjem iz uporniških energij pomladi. Majska 

revolucija 1968 je postavila v ospredje teme »umetniške kritike kapitalizma – protest proti 

iztreznjenemu svetu, zahteve po avtentičnosti, ustvarjalnosti in avtonomiji, v nasprotju z 

njegovo družbeno kritiko, značilno za delavsko gibanje: kritiko neenakosti in bede ter 
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razkrinkavanjem sebičnosti, ki uničuje skupnostne vezi«. Te teme je sodobni kapitalizem 

integriral in sicer tako, kot je zanj značilno – željam po avtonomnosti in avtentični 

ustvarjalnosti je ponudil svoj prožni okvir lahkotnih in inovativnih struktur ter spodbujanje 

individualne iniciative (prav tam, str. 24-25). Vsi smo igralci v globalni igri neomejenega 

eksperimentiranja s svojimi življenji. Vse naše subverzivne želje so še naprej pokorne zakonu 

trga, naše avtonomne in subverzivne prakse in interaktivne mreže, ki bi jih lahko uporabili 

proti »kapitalistični zveri« pravzaprav služijo njej sami, saj si podredi vse želje in sposobnosti 

morebitnih sovražnikov tako, da jim po najboljši ceni ponuja točno tisto, kar si želijo – 

svobodo in brezmejne možnosti: »bebcem reality showe, prebrisanim pa povečane možnosti 

samo-vrednotenja« (prav tam). Kritična interpretacija je postala element samega sistema, 

pravi z iztreznjenim pogledom na svet levica in zagrenjeno ostaja v položaju pronicljivega 

duha, ki (le) priča o vsesplošni nemoči (prav tam, str. 26). 

Nasproti njej desnica na novo razvija formulacijo razkrinkavanja trga, medijev in spektakla in 

išče vzrok propadu demokratičnih idealov v sami demokraciji: »Prevladujoče mnenje je pod 

besedo demokracija do nedavnega razumelo sovpadanje med obliko vladavine, temelječo na 

javnih svoboščinah, in individualnim načinom življenja, oprtim na svobodno izbiro, ki jo 

ponuja prosti trg« (prav tam), vendar je ta konsenz o formuli demokracije propadel skupaj s 

padcem totalitarnih režimov po letu 1989, ko je demokracija izgubila svojega zunanjega 

sovražnika in skupaj z njim argumente za »boljšost« svoje identitete. Lepo opevana 

raznolikost globaliziranega sveta umetnosti prikriva drugo novejšo uniformnost; mogoče se 

svet umetnosti sploh nikakor ne razlikuje od kapitalizma, ki je kot svetovni družbeni red po 

letu 1989 stopil izza zastora in se v svoji hitri preobrazbi razkril kot neizprosen, grabežljiv 

sistem. Kot glavna funkcija umetnosti se je v hladni vojni izkazala propaganda neoliberalnih 

vrednot (Stallabrass, 2007, str. 59-60). Misleci so spet pogreli Marxa, ki je človekove pravice 

enačil s pravicami sebičnega meščana, pravicami potrošnika vsakršnega blaga, ki se briga le 

za zadovoljevanje svojih želja – demokratični posamezniki si sicer res nadvse želijo enakosti, 

vendar imajo v mislih enakost med prodajalcem in kupcem nekega blaga. Želijo si 

vzpostavitev trga v vseh človeških odnosih, zato so pripravljeni uničiti še zadnje tradicionalne 

oblike avtoritete, ki so predstavljale meje oblasti trga; šole, religije, družine. Desna nova 

kritika blaga očita demokratičnemu poželenju po egalitarni potrošnji ne samo vladavino trga, 

temveč tudi »teroristično in totalitarno uničevanje družbenih in človeških vezi« (Ranci re, 

2010, str. 27). 

Gre torej za to, da se je tako na eni kot na drugi strani kritični model preobrnil. Še vedno 

odstira plasti zakona blaga, da bi bolje videli »resnico« lepega videza, vendar od tega nihče 

več ne pričakuje orožja za boj proti Imperiju, ki ga razkrinkava. Razgrajeno je vsako upanje 

na učinkovitost takega boja. Cilj kritičnih postopkov ni več vojna proti obstoječemu. 

Neskončna kritika priča le o razlogih za njen grozljivi manko na področju učinkov: 

»Melanholija levice nas spodbuja k spoznanju, da ni nobene alternative oblasti zveri, in k 

priznanju, da smo s tem zadovoljni. Besnenje desnice nas obvešča, da bolj ko poskušamo 

oslabiti oblast zveri, bolj prispevamo k njenem zmagoslavju« (prav tam, str. 28). Glede na to 

levo-desno preigravanje »kritičnega brezupa« smo se znašli v zagatnem brezpotju in 

prevzemanje te ali one verzije depresivne pozicije se zdi brezpredmetno. Iščemo torej nove 

načine, vsebine, oblike, forme kritičnosti, ki bi spodbujale k rešitvam in spremembam, zato 

brskamo za vsem, kar deluje kot kritika in nas navdaja tudi z upanjem o lepih možnostih naše 

prihodnosti... Umetnost? 

Tradicija kritične umetnosti je izhajala iz domneve, da bi s pomočjo estetske senzorielnosti pri 

konzumentu lahko spodbudila razumevanje razlogov za stvari, dogodke, stanja in krize sveta 

in na podlagi tega pri njem že tudi spodbudila željo, odločitev in poskus spreminjanja sveta. 
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Moč afekta, sproženega z umetnostjo, naj bi vzpodbudila razumevanje situacije in uporniško 

moč. Vendar temu ni tako. Ni sicer rečeno, da kritična umetnost nima in ne more imeti 

nikakršnega učinka, vendar je vsak učinek nujno neizračunljiv. Ne gre za »prenos med čutnim 

umetniškim trkom, intelektualnim ozavedenjem in politično mobilizacijo«, temveč za 

preoblikovanje zemljevida zaznavnega in misljivega, za ustvarjanje novih oblik čutnih 

izkušenj, novih distanc do obstoječega, danega (prav tam, str. 42).  

Ranci re se obregne tudi ob cilj postopkov družbene kritike, ki deluje kot skrb za 

»nesposobne«. Družbena kritika vselej predpostavlja obstoj tistih, ki ne znajo videti, ne znajo 

razumeti tistega, kar vidijo, ki pridobljenega znanja ne znajo pretvoriti v aktivno energijo. 

Brez takih nesposobnih osebkov družbena kritika ne bi imela smisla, zato jih kar naprej 

reproducira. In to dela že s ponavljajočim obratom, »ki periodično pretvarja zdravje v bolezen 

in bolezen v zdravje« (prav tam, str. 32). Ranci re lepo prikaže, kako nas je kritična znanost 

pred štiridesetimi leti nasmejala s prikazovanjem bedakov, ki so verjeli podobam, da so 

realnost in so se pustili zavesti njihovim skritim sporočilom, medtem pa so danes bedaki tisti, 

ki so se naučili uzreti skrite realnosti za videzom in dešifrirati skrita sporočila, saj se je 

reciklirana kritična znanost opredelila za doktrino relanosti, ki je enaka videzu in ni pod njim 

ali izven njega. Kritika se na ta način vedno nadaljuje, nikoli ji namreč ne zmanjka 

»bedakov«, na podlagi katerih priča o nemoči ubogih bedakov in o svoji razsvetljenski 

vsevednosti brez moči. »Namere, postopki in upravičevalna retorika kritičnega dispozitiva se 

že desetletja niso spremenili.« (prav tam) Še vedno stremijo k temu, da bi »razkrinkavali 

vladavino blaga, njegovih idealnih ikon in umazanih odpadkov«, kot so to počeli v preteklosti 

in tudi z enakimi umetniškimi oblikami in mehanizmi kot prej; vendar skoraj ni več človeka 

na tem svetu, ki bi ga bilo treba opominjati na vladavino blaga, spektakla in pornografijo 

oblasti. Dispozitivi kritične umetnosti pa bi to še kar naprej radi počeli s proizvajanjem 

parodij reklamnih filmov, predelav mang, obdelanih disko zvokov, poliestrskih skulptur 

reklamnih likov in njihovimi slikami v junaških pozah sovjetskega socializma, Disneyevih 

likov, spremenjenih v izprijence vseh vrst, z montažo domačih fotografij notranjščin, ki so 

podobne reklamam iz revij, s turobnimi razvedrili in odpadki potrošniške družbe, z 

gigantskimi instalacijami iz cevi in strojev, ki predstavljajo črevesje družbenega stroja, v 

katerem izginja vse in vsakdo, itd. (prav tam, str. 43). 

Ranci re želi dokazati, da je kljub temu pravzaprav kritična misel kot interpretativni model še 

vedno velikokrat uporabljena, le njene usmeritve in cilji so doživeli radikalen preobrat. Na 

podlagi »aktivističnih« protivojnih razstav fotografij razloži, da si kritični umetnik še vedno 

zastavlja eno in isto nalogo; ustvariti kratek stik, trk, ki razkriva skrivnost, ki jo prikriva 

prikazovanje podob. Gledalcu želi pokazati tisto, česar sam ne želi ali ni sposoben videti in v 

njem vzbuditi sram zaradi tega spoznanja. Še vedno v gledalcu razkrinkava »nesposobnost 

spoznati in željo ne vedeti« (prav tam, str. 23). Razlika je le v tem, da si danes ne prizadeva 

več zbujati zavesti in energije, ki bi ljudi emancipirali, zdajšnji kritični umetnik je izgubil to 

zvezo ali pa se celo radikalno obrnil proti sanjam o družbeni emancipaciji.  

Sodobni umetnik torej samo uživa v svojem umetniškem poklicu oziroma vrli umetniški 

poziciji vsevednega ustvarjalca, ki odpira oči ne-prevelikim bedakom, ki so ga sposobni 

razumeti oziroma prebirati velike umotvore, ki jih o njem in njegovi umetnosti ustvari 

umetniška kritika profesionalnih umetniških interpretov?  

Obdržimo v mislih idejo, da so vsi zbrani pogledi na našo stvarnost, kljub temu, da se včasih 

zazdijo skoraj popolni, še vedno le nepopolna zbirka pogledov na stvarnost. In da v vsakega 

od njih lahko kadarkoli škilasto podvomimo in čim to naredimo, najdemo že tudi nasprotne 

razlage in poglede... 
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Še nekaj begajočih misli o kritični umetnosti, (družbenem, političnem) umetniškem 

angažmaju in o tem, zakaj in kako je lahko sodobna umetnost subverzivna 

 

Thoughts meander like a restless wind inside a letter box. 

They tumble blindly as they make their way across the universe.  

(John Lennon, Paul McCartney, Across the Universe) 

 

Od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja se je svet umetnosti značilno razširil na druga 

področja kulturnega in ekonomskega življenja. Pravzaprav lahko bolj govorimo o polju 

kulture kot o polju umetnosti. Umetnik je postal kulturni delavec. Vloga umetnika oziroma 

kulturnega delavca sovpada s številnimi drugimi vlogami, ki jih opravlja, saj deluje na 

številnih področjih. Podobno kot se dogaja vdor sodobne umetnosti na druga družbena 

področja, se dogaja tudi vdor iz širšega družbenega oziroma političnega diskurza v polje 

umetnosti. Svoje cilje umetnost locira v družbi, geopolitiki in znanosti in tu njena naloga 

nikakor ni potrjevanje obstoječih diskurzov, ideologij, pomenov ter mitologij, ampak njihovo 

preizpraševanje. S tem je sodobna umetnost subverzivna. Sodobne umetniške prakse svoje 

cilje značilno postavljajo v aktualna družbena in politična vprašanja, v znanstvene diskurze in 

v polje množičnih oziroma informacijskih medijev. Vendar njihova subverzivnost danes v 

svoji tendenci običajno ni več »utopično prevratna v smislu neposrednega upora in z zahtevo 

po popolni dekonstrukciji obstoječe družbene, politične ureditve, obstoječih kanonov in form, 

tako torej ne vključuje zahteve po totalni spremembi (družbe, lahko tudi le umetniške 

institucije)«, kot je bila značilna za moderne avantgarde, ampak je temeljno preizpraševalna. 

Subverzivnost v sodobni umetnosti tudi ni vezana na politizacijo umetnosti v smislu 

podrejenosti oziroma služenju določenim političnim ideologijam. Za neposredno politično 

delovanje se odloča le nek del sodobne umetnosti, npr. taktični mediji, ki pa je glede na 

velikanski sistem ekonomske, vojaške in politične moči, čeprav velikopotezna, le majhna 

točka odpora. V večinskem delu sodobne umetnosti gre bolj za izvajanje »mehke subverzije«, 

za strategije majhnega odpora, za sugestije majhnih družbenih sprememb z iskanjem izhodov 

iz obstoječih paradigem (Tratnik, 2010).  

Intervencije v prostor so kot umetniški pristop zaživele z avantgardami v začetku 20. stoletja, 

razširijo pa se šele v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Intervencijski umetniški posegi 

najpogosteje stavijo na neposredne učinke (podpisovanja peticij, umetniška vodenja po mestu, 

marksistične agitacije, itd.). Angažirana umetnost je po definiciji tista, ki uspe ustvariti 

spremembe v gledalcu, ki prispeva k spremembam na ravni izkušnje, ideje ali celo jezika. 

Umetnost, ki uspe ustvariti temelj za vznik drugačnih oblik mišljenja in novih diskurzivnih 

praks. Umetnost, ki se vpiše in zapiše v življenje samo. Vanj poseže. In s tem poseže v samo 

strukturo družbenega sistema. Poseže na način, ki v sistem ni vpisan, način, na katerega 

sistem ne računa (Založnik, 2010).  

Ampak, ali ni to možnost in priložnost vsake umetnosti? Ali potrebuje ta moč umetnosti ime 

angažirana umetnost? Poglejmo... 

Sodobno likovno delo se je večinoma umaknilo od socialno-političnega (družbenega) 

angažmaja, saj je po stoletju prisotnosti v umetniškem udejanjanju v »tolerantnem« in 

»vsedopuščajočem« svetu izgubilo svojo izpovedno udarno moč. Z navezavo družbe na 

generativne znanosti v »stoletju orientacije« presegamo situacijo preprostega razmerja med 

pojavom in bistvom izkušnje. Aktualna »miselna transcendenca«, katere podlaga je 
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kapitalistični produkcijski način, uvaja drugačen sistem, v katerem umetnost pridobiva 

prenovljen status »interaktivnega družbenega bitja«. Umetnost je vedno specifičen »reagent« 

družbe, njen katalizator in hibrid, umetnostni akt pa ni preprost revolt, ampak sprožanje, 

pojavljanje zavedanja, ki se pojavlja kot edinstven akt, kot umetniško dejanje. Umetnost v 

svoji svobodi (procesu odprtih možnosti) presega politično, presega demokratičnost, saj je 

neobremenjena z ideologijo in ustvarja predvsem odprt sistem dopustnosti. Če je politično 

dejanje dejanje z namenom, umetniško dejanje prestopa namenskost, praktičnost, realnost in 

je namensko samo po sebi. Umetnost sicer je komunikacija, vendar ostaja nefunkcionalna 

komunikacija. Umetnost je nadpolitična, ker izvira iz človekove biti, iz nadpotrebe po 

izstopanju in individualnosti, a se hkrati vedno zaveda skupnosti, družbenosti. Skupaj z 

religioznim je stanje sublimnega, vendar pa v svojem položaju ni dislocirana, ampak na svoj 

poseben način integrirana v kontekst družbene biti. Mogoče je bila ravno angažirana 

umetniška produkcija v določenem smislu idejni vzrok za začetek konceptualnih umetnosti in 

čeprav se je njeno vsebinsko področje precej razširilo, je na vsebinski ravni v njenem ozadju 

ostala sled angažiranosti. Socialna udeležba izvira iz splošnega načela humanizacije in v 

umetnosti biva kot njena obvezna v podstat. Tudi iskanje lepote je aktivnost medčloveškega 

udejanjanja in nosi obvezo pozitivnega, humanega vključevanja v družbeno dogajanje 

(Viceljo, b. d.).  

Adorno (1999) opozori, da se angažirana in avtonomna umetnost medsebojno negirata – 

vsaka od njiju z drugo negira tudi sama sebe; angažirana umetnost zanika razliko od realnosti, 

čeprav naj bi bila umetnost obvezno odmaknjena od realnosti, da lahko kot umetnost obstoji, 

avtonomna umetnost »l'art pour l'art« pa s svojo absolutizacijo zanika vsakršno povezanost z 

realnostjo, celo tisto, ki je v osamosvojitvi umetnosti od realnega vsebovana v njen polemični 

»a priori«. Zlobko (2010) pa izpostavi negativno posledico načrtnega političnega angažmaja v 

umetnosti: »S politično angažiranostjo umetnikov prihaja do posledičnega pomanjkanja pri 

predstavljanju in razumevanju umetnosti kot mnoštva različnih možnih interpretacij oziroma 

umetnosti kot dejavnosti, ki je v prvi vrsti transgresivna«. 

Strogo gledano se angažiranost v umetnosti oziroma pojem angažirana umetnost zgodovinsko 

pojavi s Sartrovim filozofsko-estetskim programom, ki ga med drugim lahko prebiramo v 

njegovi knjigi Kaj je literatura? iz leta 1947. Sartre angažma razume kot odnos, ki ga imajo 

odgovoren pisatelj in njegova dela s svojim občinstvom. V njegovem primeru gre za 

vprašanje, kako lahko literatura preko svojega občinstva (ne)posredno poseže v sam ustroj 

sveta. Sartrov čas je čas velikih estetskih in političnih projektov, od katerih se za posamezne 

izmed njih ni vse najbolje izteklo. Seveda pa si v kateremkoli času težko predstavljamo 

umetnost, ki bi se bila pripravljena popolnoma odpovedati svojim nujnim utopičnim ali 

vizionarskim elementom, saj so ti ponavadi povezani z njenimi vsakokratnimi temeljnimi 

prepričanji (času primerno prebujati v človeku nad-človeško dimenzijo) (Kosmos, 2012). 

Dobro umetnost bolj kot ponujanje družbenih rešitev odlikuje pretanjeno odpiranje vprašanj. 

Obstajata dve vrsti angažmaja; brezinteresni, ki bralca nagovarja z močjo svojega avtorskega 

glasu in »Sartrov angažma«, ki sledi njegovemu mnenju, da je posameznikova moralna 

dolžnost upirati se absurdnemu svetu in ustvarjati takšno umetnost, ki bo spodbujala željo po 

spremembah. Angažiranost je termin z ohlapno uporabo. Ločimo tendenčno umetnost, pri 

kateri gre za osrednjo vlogo jasnih političnih, socialnih, moralnih in drugih prepričanj. Ta 

vplivajo na estetsko vrednost, umetniško vrednost umetniškega dela, saj si avtor prizadeva, da 

bi neko idejo čim bolj jasno in konkretno oznanjal, kar po definiciji umetnosti ni značilnost 

umetniških del. V umetnosti velja, da je umetnost dobra, kvalitetna, če je večpomenska, 

večplastna, če odpira ključna bivanjska vprašanja, vendar ne na tendenčen način, temveč tako, 

da pušča za sabo neodgovorjene odgovore (Zupan Sosič, v prav tam). 
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Prava angažirana umetnost je tista, ki ne želi doseči realizacije nekih ukrepov, zakonodajnih 

dejanj, kot si to želi tendenčna, ampak deluje za vzpostavitev določene drže. Pri tem se 

poslužuje tako večznačnosti kot avtonomnosti estetike. Od vzpostavitve avtonomne umetnosti 

v 18. stoletju umetnost pojmujemo kot dejanja, ki se izmikajo instrumentalizaciji ter 

pragmatičnim in ideološkim namenom. Avtonomna umetnost je avtoreferenčna, angažirana 

umetnost pa je po Adornovem mnenju že kot pojem protislovna. Vsa dobra umetnost je 

angažirana, na način, da vzpostavlja človekovo držo, vendar pa tudi velja, da nobena dobra 

literatura ni angažirana – torej neposredno angažirana, z direktnimi sporočili, brez uporabe 

estetskih prvin. Res pa je tudi to, da angažma neke umetnine ne bo nikoli angažma, če ga 

konzument ne prepozna kot angažmaja. Nekateri ljudje ne znajo prepoznati angažiranega 

besedila, ker sami niso angažirani ali pa zato, ker so popolnoma predani le določenemu 

angažmaju (Šlibar, 2006).  

Umetnost, tudi v obliki kritičnih in aktivističnih pristopov (Tratnik, 2010), »išče izhode iz 

obstoječih paradigem, značilno obstaja kot mesto preizpraševanja vladajočih diskurzov in 

njihovih načinov kodifikacije oziroma kot mesto odpora do obstoječih domnevno naravnih 

vzorcev in ideologij ter do vsakdanjih oblik družbene in politične dominacije« (Tratnik, 

2008a). Tratnik nameni umetnosti pomembno vlogo »pri vzpostavljanju kritične zavesti širše 

javnosti« (prav tam). Umetnost namreč zanimajo pravila formacije form, pravila formacije 

pojmov, pravila formacije razumevanj in s tem je umetnost bistveno vezana na diskurzivnost. 

Umetnost ni zgolj praksa proizvajanja pomenov, temveč preizpraševanje obstoječih 

diskurzivnih praks. Dominantni segment družbe predstavljajo tisti agenti, ki posedujejo 

politično in ekonomsko moč in tisti centri moči, kjer se izvaja medijski nadzor oziroma 

nadzor nad distribucijo in kroženjem informacij. Sodobna umetnost s svojimi taktikami 

preverja dominantne sile, se jim izmika ali upira in s svojim značilnim subverzivnim 

delovanjem predstavlja mesto boja. Sodobne umetniške prakse sledijo logiki komunikacijsko-

informacijske družbe, kjer je vsak sprejemnik tudi potencialni oddajnik oziroma vsak 

uporabnik potencialni distributer. Prizadevajo si k vzpostavljanju matrice, znotraj katere 

upravljajo in manipulirajo z informacijami – s tem so bistveno vezane na preizpraševanje, 

pozicioniranje in manipuliranje s kulturno, družbeno, ekonomsko oziroma politično močjo 

(prav tam). 

Bourriaudova teza je, da umetnost predstavlja protioblast. Vendar – zakaj bi sistem podpiral 

nastanek umetniških del, katerih dosegljivi cilj bi bil njegovo uničenje? Zakaj bi sistem 

podpiral umetnost, ki bi svoj domet iz polja umetnosti lahko prenesla na polje družbenega 

boja? Sistem sam podpira nastanek subverzivnih, politično/družbeno angažiranih del in prav 

takšna umetnost je del samega sistema. Očitno torej njena moč nima dometa, ki ga sama 

predpostavlja. Predpostavka se izkaže za naivno in si zakriva oči pred dejanskim stanjem. Ali 

za politično (angažirano) umetnost zadostuje golo kazanje in podčrtavanje družbenih 

simptomov? Ima ta simptomatskost potencial za dosego družbenih sprememb? 

Že v enem desetletju svojega definiranega obstoja se tako imenovani angažirani pristopi 

zbanalizirajo in integrirajo v umetniški sistem. »Institucionalizacija področja sodobne 

umetnosti slednjo vse bolj zapira v začaran krog razkošne subjektivne produkcije, ki proizvaja 

umetnost kot način potrošnje in uživanja v okviru vsakokratne »modne« teorije, ta pa se 

poslužuje besed, kot so demokratizacija, učinkovitost in razvoj.« (Grzenić, v Založnik, 2010) 

V prejšnjem stoletju je bil delež angažirane umetnosti izjemno velik, zato je v trenutnem času 

spremenjenih razmerij, ob tolerantnem sprejemanju različnih možnosti, tekoča socialno 

angažirana agilnost večinoma brez prave izpovedno udarne moči. Poseganje v sisteme je 

danes mogoče brez vsake pretencioznosti, brez vseh floskul, ki se skrivajo za takimi in 

drugačnimi opredelitvami. Biti angažiran je pozicija, ki naj bi jo praviloma zavzel brez 



76 

 

potrebe po sklicevanju nanjo. S samoopredelitvijo (sem aktivist, ustvarjam družbeno kritično 

umetnost...) se umetnost oddaljuje od problemov, potaplja se v sistem, klišejskost in 

populizem. Z uvrščanjem v sistem se v njem skrijemo in se poskušamo čim bolj držati 

njegovega nareka, o čem in kako biti 'angažiran', 'političen', aktivist, ipd. Prava umetnost je 

tudi danes tista, ki ima moč, da se človeka dotakne v njegovi biti. V biti se vsi odzivamo. 

Odzivamo na okolje, v katerem živimo. Odzivamo z življenjem, ki ga živimo in to je na nek 

način 'prava' umetnost (Založnik, 2010).  

Strehovec tako razloži moč sodobne umetnosti za doseganje širše družbene akcije: »Akcije 

upora, organiziranje alternativnih oblik demokracije in civilna neposlušnost se lahko danes 

razvijejo tudi v obliki nekaterih alternativno umetniških, izrazito protielitno naravnanih 

institucij, ki s svojo robno dejavnostjo mobilizirajo publiko, ki sicer nikoli ne bi prestopila 

praga elitnih nacionalnih muzejev, galerij, oper in dramskih gledališč, pride pa v klube s 

performanci in razstavami alternativnih umetniških praks« (2003, str. 192-193). Tukaj se 

razvije posebna publika z nekonvencionalnimi preferencami. »Prav preusmeritev težišča od 

umetniškega dela kot artefakta k umetniškemu dogodku-procesu-performancu in od estetike h 

komunikaciji implicira pogosto tudi svojevrstno zavzemanje stališč do resničnosti in spodbuja 

oblikovanje nove družbenosti in celo političnosti (predvsem v smislu civilnodružbenih 

pobud).« (prav tam, str. 193) Vendar opozori na pomemben značaj odnosa med oblastjo in 

sodobno umetnostjo, ki kaže na ne-moč umetnosti v sodobni družbeni organizaciji. Sodobne 

države in naddržavne organizacije v razvitem svetu si sploh ne prizadevajo več za polastitev 

umetnostnega področja. Od umetnosti nihče ničesar več ne zahteva, kar je trden dokaz, da se 

oblast umetnosti ne boji več. Sodobna umetnost se ne more več konstituirati samo kot antiteza 

vsakokratnih družbenih ustanov (prav tam, str. 337). Temu pa sledi nevarnost, da postane 

umetnost vse bolj abstrahirana forma, ki deluje v zaprtem, umetniškem sistemu in ne uspe 

dejansko kritično posegati v družbeno realnost.  

Tudi mladi študenti »umetnosti« izražajo določeno mero kritike glede (pretiranega, 

agresivnega, vseprisotnega) angažmaja v umetnosti. Poglejmo na hitro nekaj njihovih opazk...  

Danes postaja angažirana umetnost le en od glasov vseh drugačnih, vseh enakih, 

komunikacija vse bolj podobna vsem drugim sporočilom, ki si ne nadevajo imen in oznak 

umetniškosti. Vsaka predstava hoče biti »agitka« in angažma je vsepovsod –  ne samo 

dovoljen, ampak  celo zaželen, celo v nacionalnem teatru. Torej, če danes vsaj malo nisi 

angažiran, kot ustvarjalec ali gledalec, nisi »in«. Zato bi bila morda najbolj angažirana tista 

umetnost, ki to sploh ne bi bila. V času medijske prezasičenosti in ljudske populistične 

revolucionarnosti, je težko ločiti med umetniškim izdelkom, ki bi nas hotel prepričati o lepoti 

večih različnih barv kože, umetniškimi projekti, ki bi nas še vedno radi poučevali o 

pravilnosti gesla Vsi drugačni vsi enakopravni, Unicefovo brezplačno reklamo, od katere si 

podjetje najverjetneje obeta kak procent od dohodnine davkoplačevalcev in Benettonovim 

reklamnim plakatom, ki kot da je s svojimi rasno mešanimi manekeni in manekenkami že a 

priori za pravo stvar, ne glede na to, kaj bo letos moderno. V svetu, ki je načeloma angažiran 

za isto »lepo pravično stvar« in kjer »stvar« še vedno ni urejena lepo in pravično, je težko 

ostati prijetno presenečen podpornik vsakega umetniškega naprezanja, ki se trudi pokazati, da 

je svet krivičen. Angažma v sodobni umetnosti daje vtis, da je, ker tako pač mora biti, da je 

prisoten zgolj zaradi momenta in trenda, zaradi samozadostnosti, ne pa zaradi nekega 

utemeljenega razloga. In tak angažma, ki je prisoten zgolj zaradi tega, da je angažma, ne 

deluje več. Pravzaprav nikoli ni – podobno kot ne delujejo več šokantni prizori na odru –  

golota, lezbični in gejevski prizori, seks, kriminal, nasilje… Zakaj? Ker smo jih vajeni iz 

vsakdanjega življenja: iz televizije, časopisa, javnih shodov, plaže in Prešern(ov)ega trga. 



77 

 

Neumno je vztrajati pri starih umetninah, ki so se nekoč izkazale kot šokantne v upanju, da še 

vedno izpolnjujejo isto poslanstvo. Svet se spreminja. V množici ljudi ima vsak svoj 

angažma, ki ga lahko izrazi vedno in povsod. Zato angažmaja včasih sploh ne prepoznamo ali 

pa ga ne jemljemo resno oziroma smo do njega indiferentni (v Matevc, 2010). 

Sodobna neposredno družbeno angažirana umetnost poskuša presegati odtujenost na dva 

načina:  

- Teme in situacije, v katerih se umetnost angažira, dojema in uporablja predvsem kot 

sredstvo lastnega uspeha. Umetnikov ne zanima nadaljna usoda ljudi, ki jih v svojem delu 

uporabijo, saj jim pomenijo le statiste v njihovi »veliki reklamni kampaniji«, v kateri so kot 

umetniki sami ključni izdelek, ki ga je potrebno plasirati na tržišču. Ne gre za globoko in 

kompleksno raziskovanje zgodovinskih in družbenih okoliščin nekega pojava. Izdelek, serija, 

instalacija, platforma, raziskovalni projekt, mapiranje, ki postanejo umetnina, nimajo nobene 

nadaljnje povezave s sorodnimi dejavnostmi, ki nastajajo na drugih, neumetniških področjih. 

Še angažiranost tovrstne umetnosti je minljiva in podrejena pridobivanju simbolnega in 

realnega kapitala.  

- Drugi tip je osebno in rizično vpleten v svoje teme upodobitve, ker umetnost predpostavlja 

kot dialektično, dialoško, interdisciplinarno in kolektivno izrazno sredstvo družbenih 

problemov, ki jih je tudi rešiti mogoče le dialektično, dialoško, interdisciplinarno in 

kolektivno. Ta umetnost črpa svojo motivacijo iz aktualnih problematik, nerešenih problemov 

in svoj morebitni tematski, žanrski ali drugi preobrat pogojuje s prehodom v popolnoma 

drugačen zgodovinski trenutek. Živi skupaj s predmeti, situacijami, zgodbami in ljudmi svoje 

upodobitve, ve, da je njihova usoda tudi njena lastna usoda in ravna odgovorno. Svoja 

specialistična in obrtniška znanja uporablja za dobrobit celotne družbe in ne zgolj umetnosti. 

Tudi zato je v danih trenutkih pripravljena tvegati svoje lastno lagodno življenje ali pa se celo 

povsem odpovedati umetniški dejavnosti in postati – npr. družbena akcija (Stallabras, 2007). 

Naj bo torej umetnost angažirana? Je dobra lahko samo angažirana umetnost?  

»Po eni strani umetniki ne morejo mimo perečih vprašanj celotne družbe, po drugi pa smo 

ljudje vedno bolj občutljivi za vrednote, ki jih pogrešamo,« razlaga kustosinja Mislej: 

»Umetnost, ki temelji na resnici in se ne ozira le na zunanjo skladnost, je tudi učinkovito 

orožje proti poneumljanju«. Kustosinja Jarc pa jo dopolni: »Angažirana umetnost je ne oziraje 

se na krizni čas danes postala pomemben segment družbene prakse, zmožna je kritičnega 

vrednotenja določenih problemov, sistemov in pozicij v družbi. Še več, angažirani umetniki 

želijo prestopati iz 'čiste' umetniške sfere v bit družbe ter s svojimi deli reflektirati stanje duha 

v družbi, opozarjati na probleme in nesmisle današnjega časa, ustvariti neko platformo za 

vznik drugačnih oblik mišljenja in se tako odzivati na okolje, v katerem živimo« (v Ipavec, 

2011). 

Umetniške prakse skušajo vzpostaviti komunikacijo s subjekti, podvrženimi različnim 

ideologijam in pri njih spodbujati kritično zavest. Prevzemajo funkcijo umetniškega 

političnega aktivizma in raziskovanja, vzpostavljajo svojega novega uporabnika/uporabnico. 

Konstituirajo svojo novo, izrazito aktivno in angažirano publiko, ki nikakor ni identična s 

publiko, ki se je oblikovala oziroma vzgojila ob tradicionalni umetnosti. Nova umetnost samo 

deloma in v posameznih primerih nagovarja čutnost. Njeno jedro ni več, v Heglovem smislu – 

»das sinnliche Scheinen der Idee« (čutni videz ideje). Brez posredovanja v mediju čutnega 

sodobna umetnost neposredno usmerja k idejam in konceptom in tako nagovarja kritiško 

pamet. Je bolj stimulans duha kot pa čutnih fascinacij in stimulacij (Strehovec, 2003, str. 337). 
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Zabel (2006, str. 333-334) v svojem eseju Angažma naniza stališča o angažmaju v umetnosti, 

ki so nastala v razpravah in mednarodnih simpozijih umetnikov in umetnostnih kritikov v 

času vojne v Bosni: 

1.) Ideja, da lahko umetnost resno spremeni svet, je postala vprašljiva, utopična ali celo 

nemogoča. Umetnost je nemočna, če se sooči s konkretnimi in hudimi družbenimi problemi, 

obenem pa (ali prav zato ker) ostaja učinkovit del sistema oblasti in gospostva. 

2.) Politična in kritična umetnost je ujeta v protislovja svojega položaja znotraj umetnostnega 

sistema, ki takim delom omogoča le omejeno občinstvo in polje učinkovanja in ki si, poleg 

tega, zlahka prilašča vsak poskus kritike in samokritike umetnosti in ga izrabi.  

3.) Ni nujno, da se umetniki odzivajo na družbeno realnost »onstran mej ateljeja« v samih 

delih. Seveda imajo vedno možnost, da reagirajo in delujejo kot državljani. V svoja dela lahko 

vnašajo neposredno reference na dejanske družbene dogodke – ali pa tudi ne. Kar umetnik 

mora narediti v krizni situaciji je – ustvarjati umetnost. Najverjetneje je tako prepričanje 

povezano z idejo, da lahko umetnost ustvarja specifične vrednote, čeprav je ujeta v politične, 

ekonomske in druge oblastne sisteme, ki jo izrabljajo. Obstaja pa tudi možnost, da ima celo 

avtonomna umetnost politično funkcijo in lahko v nekem smislu nastopi kot točka odpora.  

Zabel (2006, str. 191-192) našteje med kritiškimi, odporniškimi in političnimi strategijami, ki 

so uporabljene znotraj umetnosti naslednje:  

- razkrivanje spregledanih in skrivnih mehanizmov, ki jih moč uporablja za družbeni nadzor 

in discipliniranje, 

- odkrivanje alternativnih rab obstoječih mehanizmov in tehnologij, 

- iskanje in razvijanje alternativnih modelov ekonomskega, socialnega in političnega 

ravnanja, 

- iskanje možnosti za paralelne (včasih le začasne) skupnosti oziroma družbene skupine.  

Poudari dva ključna koncepta odporniških strategij; avtonomijo (kot začasne avtonomne 

cone) in invencijo. V avtonomiji se ustvarijo vzporedni (lahko alternativni) svetovi, 

mehanizmi in skupine, ki se lahko izmaknejo vladajočim družbenim sistemom. V invenciji 

umetnost najde ali izumlja nove pripomočke ali rabe, ki to avtonomijo omogočajo. 

Znanosti pravimo proizvodnja vednosti. Umetnosti bi pogojno lahko rekli proizvodnja 

pomenov. Vendar moramo biti pri tem pazljivi. Umetnost ne ustvarja trdnih pomenov. Pomen 

namreč vedno pomeni »pomen za nekoga«. Pomen umetniškemu delu podeljuje predvsem 

njen recipient, »bralec« in »interpret«, ki se je iz pasivnega sprejemnika prelevil v aktivnega 

uporabnika umetnosti. Umetnosti ne zanimata le označevalna (izrazna) in označevana 

(vsebinska) raven, ampak tudi načini oziroma principi kodiranja, relacije med označevalnim 

in označenim, ki jih preizprašuje. Radi pozabljamo, da je kritičnost nekaj, kar ni izključna 

domena gledalcev, kritikov in teoretikov, ampak je ta konstitutiven element umetnosti same. 

Kritičnost je morda proces nevrotične artikulacije problematičnih prezenc in/ali reprezentacij 

(jezikovnih, telesnih, identitetnih, družbenih, umetnostnih, idr.), a vendar se tega, na kar je 

kritičnost pripeta, nikoli ne da polastiti. Gledalec se kritično odziva zato, ker je umetnost 

vselej v neki meri kritika njega samega, ker je preprosto – mesto, kjer je artikulirana resnica 

ali pa neresnica o njem. Gre za nekakšno vzajemno reaktivnost. Učinka umetniškega dela ni 

mogoče predvideti, dojemanje umetnosti pa je stvar posameznikove subjektivitete, ki se 

spreminja in konstituira v mnoštvu arbitrarnih dejavnikov, zato se zdi, da je kot umetniška 

kritika pomembna predvsem umetnikova kontinuiteta in vztrajanje na določeni poziciji, ki ne 

pritiče nujno »družbeno/političnemu angažmaju« (Založnik, 2010). 



79 

 

Umetniški kritik lahko umetniškemu delu »doda« tudi kritično noto, če samega sebe ne 

razume zgolj kot distanciranega cenilca umetnin in zgolj nekakšnega dežurnega degustatorja 

umetnosti ali teoretika na svoji izkustveni službeni poti, iz katere bo moral kasneje sestaviti 

poročilo, če premore vsaj delček pojma kritiškosti, kakor ga razume predvsem anglosaksonski 

prostor. Angažiran je že s tem, da se njegov odziv neposredno dotika določenega režima 

gledanja, ki ga kot kritik afirmira, negira ali problematizira (Vevar, 2010). 

Pa končajmo to vihravo poglavje s Kreftom: Ko danes pravimo, da je »avantgarda postala 

mainstream«, mislimo predvsem na to, da se z umetniškimi deli ne da spreminjati sveta, pa 

naj bodo ta umetniška dela še tako razburljiva in šokantna in kritično dvignemo roke nad 

tipoma »politične« umetnosti, ki sta te dni najbolj prepoznavno profilirana. Prvi tip je 

umetnost, ki služi skupnosti in njenim potrebam po tvorjenju samopodob in podob za druge, 

čemur danes ponavadi rečemo identiteta. Drugi tip politične umetnosti je tista umetnost, ki 

dobesedno ali v prenesenem pomenu nastopa kot celostna oblikovalka barikad in orožja, s 

katerimi se sodobno antikapitalistično gibanje romantično patetično spravlja nad globalni 

kapitalizem. Kritika ga kot ceneno modo hitro odpravi: »Družbena vest in politična zavzetost 

v umetnosti sta se vrnili v 'mainstream'« in kritik pripelje kritično analizo do sklepa, da smo s 

to 'mainstream' politizacijo umetnosti dobili le terapevtsko samoizražanje ljudstva v družbi, ki 

nima alternative, in umetniško avtonomijo brez umetnosti, opisuje Kreft (2002). A poglejmo 

zdaj še k nekako (čudaško) pozitivno naravnanemu pojavu sodobne umetnosti... 

 

Zanimiv umetniški pojem za družbo, družbenost in družabnost: Relacijska estetika 

 

Ženske, ki ljubijo pse, ne tečejo z volkovi.  

Moški, ki ljubijo ikebane, se jim smejejo, a vedno potiho. 

(Boštjan Narat, Ženske, ki ljubijo pse) 

 

Dvajseto stoletje je bilo prizorišče bojev med dvema pogledoma na svet: med racionalističnim 

modernističnim konceptom, ki izhaja iz 18. stoletja ter filozofijo spontanosti in osvobajanja z 

iracionalnim, ki se je izrazil v gibanjih dadaizma, nadrealizma in situacionizma. Relacijska 

umetnost kot ena izmed oblik novodobne umetnosti je posledica spremenjenih medčloveških 

odnosov, pretresa kulturnih, ekonomskih in političnih ciljev, ki jih vpeljuje moderna umetnost 

in urbanizacije zahodnega sveta, ki je povzročila neverjetno rast družbenih izmenjav in vse 

večjo mobilnost posameznikov. Relacijska forma je naslednik gibanj iz začetka 20. stoletja in 

konceptualnih umetnostnih praks ter pop arta šestdesetih let, nadaljevanje projekta 

modernizma, ki se je začel z razsvetljenstvom in njegovo željo po emancipaciji posameznikov 

in družbe, ki naj bi pripeljala do boljšega življenja preko vedno več zagotovljenih svoboščin, 

višje izobrazbe, kulture in s pomočjo znanstvenega napredka (Bourriaud, 2007) in nadaljeval 

z aktivacijo umetniškega občinstva, ki v sredini prejšnjega stoletja sprejme pobudo, naj 

prekine s svojo vlogo »truplastega voyeurja« iz pretanjene oddaljenosti in se iz medlega 

amaterja spremeni v soustvarjalca (umetniškega) dogodka (Bonito Oliva, 2004, str. 118). 

Od velikih revolucionarnih načrtov se je projekt emancipacije družbe in izboljšanja 

življenjskih razmer premaknil k modeliranju in dejanskemu spreminjanju drobnih detajlov 

vsakdanjih življenj v dejanskih pogojih današnje družbene stvarnosti. Relacijska estetika 

pomeni tiste umetniške prakse, ki se oplajajo na podlagi realnih medčloveških odnosov, 

interaktivnosti do konzumentov umetnosti, umetnost pa poskušajo postavljati v tok življenja. 
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V družbi statistov, v kateri so družbeni odnosi in medčloveški stiki povsem osiromašeni, 

postvareli in naseljujejo produkte, ki jih simbolizirajo (npr. skodelica za kavo kot človeška 

bližina) in so se označili z blagovnimi znamkami, ki uniformirajo njihovo izvajanje in 

konzumacijo, si relacijska estetika postavlja težko nalogo – ponovno obuditi izpraznjene 

teritorije subjektivnosti. Nekatera njena umetniška dela dejansko vzpostavljajo in olajšujejo 

stike med ljudmi. Z drobnimi popravki, majhnimi storitvami in intervencijami umetniki 

polnijo razpoke v družbenih povezavah. Kot umetniški način kreiranja skupnosti bi bila lahko 

zanimiva tudi za socialno pedagogiko. Bourriaudova teorija relacijske estetike (2007) 

poudarja prizadevanje po preseganju produkcije objektov, namenjenih pogledu in 

nadomeščanju tega z neposrednim proizvajanjem »razmerij do sveta« – aktivnih oblik 

skupnosti, ki vključujejo srečanja, zmenke, demostracije, družabne prostore, praznike, igre. 

Takšna umetnost naj bi izumljala odnose med ljudmi in njihova srečevanja (prav tam).  

Relacijska estetika ne ponuja teoretičnih receptov, ampak majhne, trenutne in subjektivne, 

»dostopne utopije«, v katerih se ljudje lahko naučijo bolje živeti. Vladavino tehnologije želi 

zrušiti in preobrniti tako, da si prilasti njene vedenjske in zaznavne navade ter jih spremeni v 

»življenjske možnosti«, kreativne načine gledanja, razmišljanja, bivanja. »Edina pot proti 

modernosti je modeliranje relacij s svetom na podlagi postavljanja tehnologije v njen 

produktivni kontekst ter z analizo njenih razmerij do superstrukture in prisilnega vedenja, ki 

spremlja njeno uporabo.« (Bovcon, 2009, str. 42) 

In kako takšno dejanje še vedno ostaja umetniška akcija? Možnosti sta dve, trdi Ranci re 

(2010, str. 44): ali je navadnost nekega medosebnega odnosa, »v katerem ni kaj videti«, 

umeščena v prostor, namenjen umetniškim razstavam ali pa je produkciji družbenih vezi v 

javnem prostoru zagotovljena spektakelska umetniška oblika. Iz ideje izstopanja prek meja 

umetnosti v realnost družbenih odnosov Ranci re izpelje misel, da ne more obstajati realno, ki 

bi bilo zunaj umetnosti, torej ta prostor, kamor bi umetnost stopila, da bi izstopila iz sebe v 

nek drugi prostor. Realno je vedno konfiguracija tistega, kar nam je dano kot realno, kot 

objekt naših zaznavanj, misli in akcij, prostor, v katerem se zapletajo vidno, izrekljivo in 

izvedljivo. Torej relacijska estetika ne izstopa iz svojega sveta v »navadni« prostor. 

Relacijska umetnost kot pomemben element svoje izraznosti izpostavlja proces dela, ki ne 

privede nujno do končnega rezultata, nekega estetiziranega objekta, ki bi se a priori podal v 

belo kocko galerijskega prostora. Zavzema druge prostore. Galerijski prostor postane pogosto 

povsem odveč za izvedbo večine projektov, saj ga mnogokrat ne zapolnijo s konkretno 

materialno vsebino, ampak z različnimi procesi, ki jih v galerijski prostor umešča zgolj 

njihova povezanost v celostni umetnostni sistem (Bourriaud, 2007).  

Stallabrass s svojo kritično interpretacijo relacijske estetike opozarja, da je ta pravzaprav 

pokazatelj slabe kondicije demokracije. Ta zvrst umetnosti je namreč povšeči tako vladam kot 

podjetjem: »Vlade v umetnosti iščejo družbeno zdravilo in upajo, da bo družbeno interaktivna 

umetnost delovala kot obliž na globokih ranah, ki jih kar naprej načenja kapital. Tudi podjetja 

jo uporabljajo za to, da delovna mesta popestrijo z ustvarjalno igro in razbremenijo poslovne 

strukture in metode z inovativnim razmišljanjem. Umetnost je preoblikovana v vlogo 

poslovnega svetovalca« (2007, str. 137). 

Ali drugače, zdi se, da se je umetnost morda malo približala tudi (ne-umetniškemu) 

ustvarjanju socialne pedagogike, ki je tudi všeč vladam in podjetjem, katerim predstavlja 

ugodno družbeno zdravilo za družbeno bolezen pa četudi je to le sirup za kašelj... In morda bi 

združeni skupaj  z umetnostjo (še bolje, a le) polagali obliže na (še) globlje rane...  
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Na koncu morda najdemo najlepše: Umetnost za pravico do pravice 

 

Določena milost je v tem, da se rešiš 

v umetnost. Milost, v kateri govoriš 

razrešen prisile enega samega pogleda, 

ki onemogoča govor in opozarja na nesposobnost, 

ki se ji nikdar zares ne izogneš, 

nepripravljen preživeti izpostavljanje, 

ki ga zahteva to, da si človek. 

(Katja Perat, In delam umetnost) 

 

Uspešen odpor proti družbenemu sistemu, proti napakam, nepravičnostim in zmotam v njem 

danes torej tudi v umetnosti ne pomeni več neposrednega boja in revolucije. Spodkopavanje 

in razkrivanje »družbenih ideoloških oblastnih sistemov in njihove bolj ali manj odkrite 

represivnosti« (Zabel, v Soban, 2005, str. 13) je bil način odpora različnih avantgard v 

preteklosti. Kljub nekaterim simpatijam do pretekle odporniške zapuščine, se danes odpor 

odvija na precej mirnejši način. Novi aktivizem ni preprosta ponovitev organizacijskih formul 

in oblik starega revolucionarnega boja delavskega razreda (Negri in Hardt, 2003). Umetniki 

so opozarjanje na splošni družbeni propad zamenjali z reševanjem konkretnih problemov, s 

pozitivno, konstruktivno in inventivno dejavnostjo. Imaginacijo boja je nadomestila 

imaginacija zavezništva in pogajanj (Bourriaud, 2005, str. 35). Aktivisti se imperialni 

avtoriteti in drsenju v vse bolj homogenizirano kapitalistično družbo upirajo na ustvarjalen 

način; današnja odporniška umetniška dela se vpenjajo v družbeno dogajanje s konstruktivno 

udeležbo v reševanju skupnostnih problematik. So »skrajno intimna in komaj opazna, obenem 

pa skrajno poetična in tudi – implicitno in eksplicitno – politična« (Zabel, v Soban, 2005, str. 

13). Sodobni umetniki delujejo na ravni mikroutopij (Bourriaud, 2005), spopadajo se z 

mikrosituacijami (Zabel, v Soban, 2005) in skoraj že zapuščajo meje sveta umetnosti.  

O kakšnih družbenih problemih pravzaprav govorimo? Saj, veliko smo o tem že napisali in 

prebrali v pričujočem diplomskem delu... Po definiciji naj bi demokracija delovala na osnovi 

demokratičnih načel v korist najširših plasti družbe; ne glede na družbeni položaj, 

premožensko stanje, narodnost, spol, religiozno pripadnost in tako dalje. Pri tem demokracija 

vedno naleti na težave in ima danes kljub velikemu napredku težave predvsem z reševanjem 

konfliktnih vrednot, potreb in interesov in z možnostjo, da se jih javno izrazi. Prav ta svoboda 

je preveč odvisna od družbene pozicije moči. Kot ena možnih rešitev pri zagotavljanju 

enakega izhodišča v javni komunikaciji se kaže internet, mrežna decentralizirana in 

nehierarhična oblika komunikacije, ki dejansko zavzema vse večji in pomembnejši prostor 

javnih diskusij. Poleg interneta pa velja v sodobni družbi poudariti posebno mesto tudi 

umetnostni/umetniški komunikaciji. Prostor umetniškega sistema si je z modernizmom uspel 

priboriti relativno avtonomno in s strani oblasti tolerirano pozicijo. »Umetniški prostor se 

uveljavlja kot potencialni prostor ne le demokratičnega izražanja, ampak tudi udejanjanja 

stališč, potreb, volje, želja in predlogov posameznikov in skupin, ki imajo zaradi svojega 

marginalnega družbenega položaja znotraj obstoječih gospodarskih, političnih in družbenih 

okvirov globalnega kapitalizma malo možnosti za enakopravno in aktivno sodelovanje pri 

sprejemanju odločitev in s tem malo možnosti vplivanja na spremembe (saj praviloma niso 

pripadniki korporacij, sindikatov, parlamentov ali strank in praviloma nimajo dostopa do 

množičnih medijev).« (Čerčnik, 2005, str. 43)  
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Umetnost in umetniki so prepoznali svoje možnosti in sposobnosti, da pripomorejo k 

zagotavljanju demokratičnih procesov za čim večje število ljudi in sicer z iskanjem in 

izvajanjem inovativnih in alternativnih rešitev. Glavni tok sodobne umetnosti je v 90. letih 

prejšnjega stoletja obrnil svojo smer od samozadostnosti in avtoreferencialnosti, ki je bil 

značilen za modernizem in se osredotočil na dogajanje v družbi. Ta smer umetnosti izhaja iz 

prepričanja, da delo umetnosti ni samo posnemanje stvarnosti (mimezis), upodabljanje, 

iskanje lepote, estetika, kontemplacija in ukvarjanje z zakonitostmi svojega medija in išče 

svojo vlogo v sodelovanju pri aktivni družbeni transformaciji, oblikovanju družbe. Umetnost 

je postala družboslovje in družbena akcija, nekakšen »laboratorij za gospodarske in družbene 

alternative«. Ta obrat v umetnosti je dal na novo misliti družbeno vlogo sodobne umetnosti. 

Tudi sama umeščena v prostor vse bolj totalne ekonomske hegemonije kapitalizma, umetnost 

ohranja svojo izjemno pozicijo toleriranega statusa v družbi in lahko ohranja tudi svojo 

»angažirano avtonomijo«, pravico in dolžnost, da o vsem razmišlja drugače in domišlja 

drugačno izven in neodvisno od vseh veljavnih konvencij. Možnost in perspektiva umetnosti 

znotraj okvira globalnega kapitalizma je »odprt, neoviran in domiseln prostor družbenega in 

gospodarskega eksperimenta, ki nam drugje manjka« (Esche, v prav tam).  

Pri tem pomislimo, da je postala sodobna umetnost, oziroma velik in pomemben del nje (spet 

enkrat) uporabna umetnost, podobna konceptualizmu šestdesetih in sedemdesetih let, ki se je 

predal integraciji umetnosti in vsakdanjega življenja in raziskavi družbenih struktur. Vendar 

hitro zaznamo osrednjo veliko željo po širjenju demokratičnih, nehierarhičnih družbenih 

odnosov in osredotočenost na skrb za malega človeka in pravičnejšo družbo, ki nas spominja 

na osnovne težnje socialne pedagogike. Tudi umetnost pri tem naleti na iskrene in praktične 

ljudi, ki trdijo: »Ne potrebujemo ljudi, ki definirajo probleme v naši skupnosti. Vemo, kakšni 

so problemi, potrebujemo rešitve...« in mora prestopiti od zaznavanja, predstavljanja, 

raziskovanja in problematiziranja različnih aktualnih družbenih problemov v dejanske 

skupnosti, se povezati z ljudmi in na podlagi njihovih zaznavanj problemov in idej o rešitvah, 

v interakciji, na podlagi medsebojnega diskurza in pogosto s pomočjo zunanjih sodelavcev z 

različnih področij znanosti, tehnologije, ekologije, ekonomije, itd. iskati in konstruirati 

najboljše od možnih rešitev ter jih realizirati (prav tam).  

Danes ne gre več za nekdanjo revolucionarno umetnost, ki je želela spreminjati svet, temveč 

gre za to, da umetnost predlaga in realizira dejanske spremembe znotraj specifičnega 

življenjskega okolja neke skupnosti in tako deluje na mikronivoju družbe. Ne gre več za 

utopične projekte, ki bi delovali na podlagi rušenja obstoječih družbenih struktur, niti ne za 

elitistične programske vizije boljšega sveta, ki bi delovale s pozicije drugega, zunanjega, 

temveč za projekte znotraj družbenih struktur, ki s pronicanjem v konkretna življenjska 

okolja, procesualno, raziskovalno, s sodelovanjem, razpravljanjem, povezovanjem vseh za-

interesiranih, povzročajo majhne spremembe, pomembne za ožjo lokalno skupnost ali za 

posameznika. Umetniški projekti, ki izboljšujejo življenjske pogoje v skupnostih, nikoli ne 

sledijo vnaprej izdelanemu načrtu, temveč se ustvarjajo sproti, v interakciji z lokalno 

skupnostjo. Verjamejo, da najboljše rešitve obstajajo znotraj skupnosti, ki jih potrebuje. 

Izhajajo iz moči medsebojne izmenjave znanja, zaupanja in solidarnosti. Poudarjajo koncept 

enakosti in vlogo posameznika, ki je pri oblikovanju rešitev konkretne situacije enakovreden 

udeleženec. V njihovem delu je prisotna implicitna izobraževalna vloga, udejanja pa se 

neposredna demokracija. Lahko vsebujejo tudi elemente kritike, protesta in akcije, vendar 

niso zgolj to in ne zavzemajo opozicijskega delovanja do obstoječe družbe, ampak samo 

opozicijo »do konvencionalnega razmišljanja in tistih konvencionalnih in dominantnih metod 

znotraj posameznih sistemov (urbanističnih, ekonomskih...), ki temeljijo na izključevanju in 

neenakosti. Njim nasproti postavljajo alternativne modele in vzporedne mikro univerzume« 

(prav tam, str. 48). Resnično, kot bi brali načrt za socialnopedagoško intervencijo... 
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So torej tudi sodobni umetniki pristali na »gašenje požarov« v razburkanem življenju družbe 

in »polaganje obližev na rane« posameznikov in skupin, ki ne zmorejo hitrega tempa 

prilagajanja, da bi dosegli zaklade na bogato obloženi mizi kapitalizma? Kje najdemo 

povezave socialne pedagogike in sodobnih umetniških projektov, ki se vpenjajo v 

problematiziranje in problemsko reševanje problemov skupnosti? »Sodobni umetniki imajo 

priložnost in moč, da so pobudniki in akterji demokratičnih procesov in sprememb v različnih 

družbenih segmentih in okoljih, predvsem tistih, kjer volja in potrebe posameznika ali 

skupnosti zaradi njihove marginalne pozicije ne morejo konkurirati volji tistih, ki držijo 

vzvode politične in gospodarske moči.« (prav tam, str. 49) Ali si socialna pedagogika ne 

prizadeva za ravno takšno priložnost in moč? Ciljna publika sodobnih umetniških projektov 

so skupnosti, v katerih bi zagotovo lahko našel prostor tudi socialno pedagoški projekt: »v 

navezovanju stikov s tistimi, ki so na družbenem robu, v pomoči ekonomsko in politično 

šibkejšim (...) se kaže bistvena in najbolj zanimiva usmeritev, ki jo je umetnost zavzela v 

zadnjih dveh desetletjih« (prav tam, str. 43). Umetnost se na ta način aktivno posveča 

udejanjanju stališč, potreb, želja in predlogov posameznikov in skupin, ki drugače ne morejo 

enakopravno in aktivno sodelovati pri sprejemanju odločitev in vplivanju na spremembe, saj 

gre večinoma prav za marginalne skupine znotraj gospodarskih, političnih in družbenih 

okvirov globalnega kapitalizma. »Bolj od estetike in individualizma sta pomembna etika in 

kolektivnost, velik poudarek je na človekoljubnosti in velikodušnosti.« (prav tam)  

Umetniški projekti so sicer obsojeni na srednjo pot med utopijo in realnostjo, saj lahko kot 

projekti delujejo le v mikro okolju, kar pomeni, da kljub temu, da kot realnosti obstajajo za 

ljudi, ki jih je projekt zajel, ostajajo utopija o »dobri praksi« za širšo družbo. Priznamo jim 

lahko predloge in zamisli, ki so uresničljivi prav zaradi majhnega prostora, kjer delujejo in jih 

vzamemo kot učno snov možnih sprememb za večje projekte oziroma politike širšega dometa. 

Obstaja pa še temeljni problem umetniških projektov, ki bi hoteli biti uspešni izven 

umetniškega sveta, namreč; umetnost je ena od ideoloških aparatov države (Althusser, 1980) 

in s svojo umetniško oznako izgubi veliko destruktivne moči v primeru družbene kritike in 

veliko konstruktivne moči za družbene spremembe v obliki svojih mikro-utopičnih projektov. 

Umetnost je namreč družbeno in s strani oblasti tolerirana oblika nasprotovanja družbi in 

oblasti. Njeno nasprotovanje družbi in družbena kritika pravzaprav krepi družbo, oblast in 

ideologijo. Z mikro-utopijami umetniki ljudem podarjajo upanje v boljšo prihodnost, zaradi 

katerega pozabijo na misel o boju in revoluciji, ki bi oblast vrgla s prestola, spremenila družbo 

in najverjetneje zamenjala staro ideologijo z novo, prav malo drugačno od prejšnje. Poleg tega 

imajo umetniški projekti še en zaviralni dejavnik; za umetniške stvaritve namreč velja, da so 

enkratne, neponovljive, nekaj posebnega, izjemnega, nekaj, kar se ne da po mili volji kopirati 

in reproducirati, kamor bi si želeli in v primeru skupnostnih umetniških projektov ta 

umetniška lastnost projektom ni v prid. Nosilci umetniških projektov si seveda želijo, da bi 

bile njihove rešitve prepoznane kot praktično uporabne in bi se širile na druge skupnosti in 

morda nekoč na celotno družbo. Na mestu je vprašanje, če bi bili morda novodobni umetniški 

projekti uspešnejši že tako, da ne bi nosili oznake »umetniški projekt« (prav tam). 

Morda pa je socialna pedagogika rešitev, na katero v tej zagati lahko pomislimo. Socialna 

pedagogika se ne krivi zaradi tega, ker s podarjanjem upanja in majhnih sprememb v 

posameznikih in skupnostih »svetu« preprečuje večje in velike družbene spremembe. Mogoče 

bo postala pomemben akter, ki bo novim mikro-utopijam tlakoval pot v dejanske družbene 

spremembe. Če namreč umetnost mora ostati zunaj vsake politike oziroma družbene 

organizacije, da ohrani svoje preživetje v svoji avtonomnosti, pa je socialna pedagogika 

prisotna prav v družbenih (vladnih in nevladnih) organizacijah, od koder lahko deluje 

neposredno »v družbenem sistemu« kot ustvarjalka sprememb in ne »le« poetičnih poskusov.  
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Zakaj se torej socialni pedagogi ne bi ozirali tudi na umetnostni poligon eksperimentiranja, 

tam iskali in prepoznavali ugodne rešitve in jih na najbolj optimalne načine prenašali v 

družbene prakse? Imamo kakšen dober razlog, da bi si zatiskali oči pred dobrimi rešitvami, ki 

že obstajajo, ker so si jih izmislili ali zamislili drugi drugje? 

Sodobni svet nam je padel iz rok, se skotalil za ovinek, nam jo zagodel z brezglavim 

bezljanjem v napredek in individualnost in nas odtujil od vsega, kar je nekoč pomenilo 

medčloveško družbeno sodelovanje (družbo in državo, skupnost in skupino). Kot pravšnji 

odmerek zdravorazumske misli o takšnem svetu izključencev in spregledanih se pojavi 

socialna pedagogika in se definicira kot veda in praksa, ki (verjame, da) vključuje (šibkejšega, 

marginaliziranega) posameznika v širše okolje in skupnosti in prikrajšane, marginalizirane 

skupine v družbo. Sodobna umetnost, ki posodablja zgodovinsko definicijo umetnosti se 

istočasno definira (tudi) kot – pravzaprav ne »art after the end of art« (Danto; umetnost po 

koncu umetnosti), ampak – »art after the end of society« (umetnost po koncu družbe) (Buden, 

2011, str. 22). Ta razmišljujoča umetnost skupaj z nami, socialnimi pedagogi, misli sodobnost 

kot pozni kapitalizem, konec velikih zgodb, oslabljene politične ideologije, mrk strastnih 

političnih vrednot, propad ideje socialne revolucije in revolucije nasploh, konec vizij o 

radikalno drugačni prihodnosti, smrt utopije: »Danes si je lažje predstavljati konec sveta kot 

pa konec kapitalizma« (Jameson, tudi Žižek, v Predan, 2011). Jameson sam zavrača tak 

popoln pesimizem in trdi, da je naloga sodobnih sociologov in teoretikov kulture »detektiranje 

utopičnih impulzov« (prav tam), kar se sliši dovolj poetično, da se lahko misli tudi kot aktivno 

delo v preobleki socialnega pedagoga...  

Ker še vedno nam je všeč, da smo (lahko) svobodni, če si to (samo) želimo. 

 

Freedom is the state of not being imprisoned or enslaved or of being unconstrained.  

(Freedom - Wikiquote) 

  

Freedom's just another word for nothing left to loose.  

(Kristoffer Kristofferson in Fred Foster, Me and Bobby McGee, v Freedom - Wikiquote) 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom
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In naprej iščemo nove vire (po)moči in se nam (po)moč spreminja v 

sodelovanje: še nekaj vprašanj in odgovorov 

 

Na podlagi prebranih virov, ki smo jim hvaležni, da so obogatili našo misel, čeprav se ne 

strinjamo nujno z vsem predstavljenim, vendar se zavedamo pomembnosti široke in globoke 

sklede, od koder misli, ideje, predloge in nasvete lahko zajemamo in še s kakšnim drugim 

dodatkom mogoče, ki je, sploh ne vemo kako, od kod in kdaj, tudi padel v to našo skledo, kjer 

kot kosmiče v mleku mešamo nekaj ducatov idej v problem, ki se ne zna homogenizirati, si 

zastavimo nekaj od vprašanj in preglejmo nekakšne odgovore nanje. Ob tem naj (kot vselej) 

vemo, da je vse skupaj le ena izmed zamišljenih (možnih) skledic, ki se nam kot zajtrk ponuja 

v okrepčilo, preden si zamislimo kaj boljšega in polno-vrednejšega... 

 

 

1. Kako uskladiti pridobitve civilizacije in modernizacije in ustvariti nov solidarizem v 

demokratičnih skupnostih, ki ne bi izključevale pluralizma in avtonomije posameznika 

in bi lahko bile kot skupnosti smisla temelj za družbeno (re)integracijo?  

Sposodimo si pri Bergerju in Luckmanu (1999) pojem intermediarne institucije in se 

vprašajmo: Kako v družbi, ki ji prisojamo že eksistenčno nevaren manko vsakršnega 

trdnejšega in dolgotrajnejšega smisla, zagotoviti intermediarne organizacije in asociacije, ki bi 

prevzele posredniško vlogo v povezovanju mikro ravni družbe ali malih življenjskih svetov z 

instrumentalnimi, neosebnimi velikimi družbenimi institucijami in družbenimi podsistemi? 

Pomen takšnih intermediarnih institucij je namreč zelo »socialnopedagoški« – v njih 

posameznik ne pristaja zgolj na pasivno vlogo odjemalca hitrega »instant« smisla, ki kot 

»dnevna doza upanja« zagotavlja vsakodnevno preživetje na poti iz službe v trgovino in 

domov, vsiljenega s strani velikih institucij, medijev in »moralnih podjetnikov«, temveč 

aktivno sodeluje pri produkciji, procesiranju in obdelavi smisla. Posameznik si na ta način 

lahko v skupnosti gradi svojo smiselno življenjsko orientacijo in jo povezuje z drugimi, 

družbeni fond smisla pa dojema kot variabilni repertoar možnosti in ne kot avtoritarno dano in 

zapovedano resnico. Intermediarne skupnosti revitalizirajo primarne skupnosti, a ne v smislu 

retradicionalizacije, ampak kot ozaveščanje o pomenu odgovornosti in civilno-moralnih 

vrednot kot nujne podlage za sodobno skupnostno življenje. Pomenijo majhen korektiv, 

varnostni ventil, ki preprečuje endemični razvoj vsesplošne družbene krize smisla, 

atomizacije in anomije v družbi s prevelikim poudarkom na permisivnosti, individualizmu in 

individualnih pravicah brez socialnih obveznosti (prav tam). Morda so umetniški projekti ena 

od pametnih in zanimivih možnosti, ki jih socialni pedagogi (in drugi) lahko posnemamo ali 

uporabimo ali v njih sodelujemo, da bi se uspešneje vpenjali v družbeni prostor in lažje 

ustvarjali intermediarne skupnosti tudi izven običajnih socialno-pedagoških institucij. 

 

2. Zakaj bi lahko bilo pomembno (še pomembneje), da socialni pedagog razume 

ustvarjalnost kot človeški in družbeni fenomen, ki zasluži posebno pozornost in nekaj 

dodatnega učenja?  

Verjetno se lahko strinjamo, da bo o ustvarjalnosti in umetnosti teoretično razgledan in v njej 

praktično razgiban socialni pedagog, ki poklicno živi z drugimi in se tudi poklicno kot 

inovator-izboljševalec trudi v okolju glede na prepozna(v)ne družbene probleme smiselno 

posredovati, lažje prepoznaval in v okolju spodbujal ustvarjalnost tudi vseh »običajnih ljudi«. 

Kajti prav ustvarjalnost je kot človekova najbolj človeška in smiselna dejavnost ključna za 

dobro počutje posameznika tako v individualnih kot v skupinskih oblikah dela, v poklicnem 
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delu, v prostočasnih aktivnostih pa tudi v osamljenih uricah njegovega oddiha in iskanja 

novih moči za življenje. Iz številnih iskrenih zapisov umetnika oziroma ustvarjalca je možno 

pridobiti (drugačne) vpoglede v njegovo obzorje. Z njimi se tudi socialni pedagog opremi z 

določenim razumevanjem umetnosti oziroma ustvarjalnosti, ki ga lahko s pridom izkoristi za 

delo v skupinah, ki imajo srečo, da premorejo tudi kakšnega posebno »pravega« ustvarjalca 

oziroma umetnika ali pa za morebitno individualno sodelovanje z njim. V poglavju o sodobni 

umetnosti smo brali tudi o interdisciplinarnih oblikah dela v novodobnih projektih, kjer se 

sodelovanje umetnikov in socialnih pedagogov in seveda drugih strokovnjakov iz različnih 

znanosti, ved, obrti in strok lahko izkaže kot zelo učinkovito na področju inovativnih rešitev v 

družbenem življenju. Pomembno je, da se ljudje različnih znanosti, ved in praks med seboj 

(vsaj malo) (s)poznamo (in družimo), da lahko razumemo naše specifične oblike doživljanja 

sveta, razumevanja, čustvovanja in delovanja, da lahko v vsakem človeku odkrijemo njegov 

(ustvarjalni) potencial in vsakega človeka prepoznamo kot ustvarjalnega in ga spodbujamo, da 

svoje talente pretvori v svojo individualno in družbeno moč v ustvarjalnih dosežkih.  

Najpomembnejše stvaritve pomenijo najradikalnejši prelom s tradicijo in so zato s strani 

družbe najtežje sprejemljive, čeprav jih družba potrebuje. Trstenjak predlaga, da bi vse ljudi 

vzgajali k spontanemu ustvarjalnemu mišljenju, k sproščenosti, svobodi odločanja, da bi lažje 

razumeli in sprejeli ustvarjalca in njegovo delo, če se že sami nis(m)o mogli razviti v 

(visoko)ustvarjalno osebo (v Makarovič, 1986, str. 31).  

Ustvarjalec za svoje delo potrebuje tako pestro pristno realno dogajanje v svetu kot mirno 

okolje, kjer se lahko zbere in vtise zunanjega sveta spoji z notranjim ter ustvari svojo 

originalno fuzijo svetov. Sodobni človek je skoraj utopljen v množici vtisov, informacij in 

sugestij, ki so nekoherentna in jih nekritično neprebavljena srka vase. Svoboda komuniciranja 

se mu izrodi v površno izmenjevanje delnih sporočil in puhlic in ne zmore več oblikovati 

svoje smiselne celote sveta. Ustvarjalni človek iz vtisov zunanjega sveta v procesih selekcije 

in sinteze ustvari nekaj novega (prav tam). Ustvarjalni človek, ki v sebi doživlja trpljenje 

vsega svojega kolektiva in časa, je sposoben z regeneracijo iz svojih globin ustvariti zdravilo 

in pomagati s tem zdravilom celotni družbi (Neumann, 2001, str. 42). Morda pomaga tudi s 

smislom (v smislu). Kajti: »Ustvarjalno delo je sposobno tako v vsebinskem kot čustvenem 

oziru proizvesti tisto, kar manjka času in biti klica prihodnjega razvoja, le zato, ker se v 

ustvarjalnem delu ne zrcali le individualno, temveč se pojavlja tudi arhetipsko, ki je, kot del 

enotne resničnosti, trajno in neminljivo.« (prav tam, str. 47) Zato ustvarjalnost verjetno 

predstavlja eno od najlepših človeških lastnosti, ki omogoča človeštvu napredek, 

premagovanje ovir in kvalitetnejše, lepše življenje. Vendar je tudi kreativen človek sposoben 

uporabiti svojo kreativnost (zavestno ali nezavedno ali pa postane to stranski učinek 

njegovega ustvarjanja) tudi v negativnem smislu in zmore s kreativnostjo povzročiti ogromno 

škode. Samo pomislimo, kako kreativen izum je atomska bomba… še z enim opozorilom za 

širšo družbo, ki bo presojala vrednost ustvarjalnih del čudaških ljudi: Končno besedo o tem, 

kaj je novo, koristno, ustrezno in uporabno daje družba (Rigler, 2011). Le z veliko mero 

upanja, s podporo najboljših od racionalnih misli in srca, ki občuti pristno človeško toploto, se 

lahko iskreno in predano trudimo, da postane družba odprta za resnično ustvarjalnost in bomo 

skupaj del družbe, ki bo znala tako ekskluzivno človeško lastnost kot je kreativnost usmerjati 

v nekaj lepega, koristnega in dobrega.  

Družba postaja v dobi (pre)vlade popularnih in populariziranih ljudi, stvari, reči in dogodkov 

(njihovih »novic«, mnenj, znanj, verovanj in »proizvodov«) ranljiva, saj v kaosu vsega, kar se 

ponuja na tržišču, v odsotnosti (priznavanja) instanc in kriterijev kvalitete težko prepoznava, 

išče in najde zanjo (pre)potrebne »pametne« rešitve. V dobi demokracije, ko je večini javnosti 

dostopna in zato v večini javnosti tudi najbolj (pre)poznana (le) najbolj popularna (ljudska) 
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»umetnost« (kultura) in njeno (povprečno) javno mnenje soglaša, da »je vsak norec že lahko 

umetnik in svobodno meša zrak« in da se največji del (finančne) pogače umetniškega sveta 

prepušča v roke maškaradnih bohemov, katerih vrhunski domet »posebnosti in drugačnosti« 

so najbrž klobuki, ki jih poveznjene na glave polne samovšečnega pesimizma, v temnih kotih 

barov odišavljajo s puhanjem svoje poetične megle in filistrov, ki v sterilnih pisarnah z žigi 

zvesto potrjujejo, katera inovacija si bo za svojo realizacijo zaslužila nekaj (javnih) financ, je 

treba poiskati umetniške rešitve tudi drugje. Kajti vsaka ustvarjalnost išče zase ugodno 

ozračje in se umika (prehudim) »nevarnostim«, napredna ustvarjalnost navadno tistim, ki bi si 

jo želele prisvojiti, podjarmiti in jo »spreminjati« v uporabno vrednost (izključno) za svoje 

lastne (točno določene) potrebe. Za filistra je značilna togost struktur mišljenja in obnašanja, 

velikokrat spremembe v svoji okolici celo spregleda in nadaljuje s starimi vzorci mišljenja in 

delovanja, tudi ko niso več smiselni. Nasprotno reagira na spremembe bohem, ki se v kaosu 

dobro počuti, saj je tudi njegova notranjost nestrukturirana in se brez težav prilagaja vsem in 

vsakršnim spremembam, dosledno sledi modnim tokovom, vendar pri tem ne ustvarja nič 

dejansko novega. Kreativni posameznik se razlikuje od filistra in bohema po tem, da 

spremembe v okolju sicer upošteva, vendar jih ustvarjalno preoblikuje in strukturira. Zanj je 

značilna močna potreba po strukturiranju, ustvarjanju reda. Ustvarjalec se razlikuje od 

duševno bolnega posameznika, čeprav ima tudi sam veliko norih idej, po tem, da ne sprejme 

sleherne norosti, temveč preizkusi veliko norosti, preden naleti na pravo, ki jo uporabi. Torej 

išče, najde in uporabi »pametno norost«. Pri izbiri ima v mislih skladnost, harmonijo, fuzijo 

vseh elementov, ki je shizofrenik ne more doseči (prav tam, str. 21-26).  

Socialni pedagog lahko odigra vlogo odločilne osebe, ki zna prepoznati potenciale 

ustvarjalnih ljudi in do njih pristopiti na prave načine, da jih spodbudi za konstruktivno 

ustvarjalno delo in jim morda včasih kako tudi olajša njihovo trpljenje, tako v družbenih 

institucijah kot na »svobodnem ozemlju«, saj smo ugotovili, da je »šibka točka« (pre)mnogih 

umetnikov in ustvarjalcev prav sodelovanje z okoljem, socialni pedagog pa naj bi se s svojim 

znanjem znal in hotel angažirati prav na področju mreženja med ljudmi, ustvarjanja 

sodelovanja, vključevanja različnih ljudi, tudi ranljivih in marginaliziranih skupin in 

posameznikov v ustvarjalne skupine in skupnosti. Če smo malo velikopotezni, bi si drznili 

domnevati celo, da ima lahko družba velike koristi od dobrih socialnih pedagogov, ki znajo 

izbrati prave trenutke in vse svoje sposobnosti na področju »umetnosti« medčloveških 

odnosov za zagotavljanje optimalnih ustvarjalnih okoliščin, ki bodo spodbujale in ne 

preprečevale, zavirale ali kaznovale ustvarjalnost. Ena od takšnih možnosti je tudi ta, da širšo 

družbo pripravijo do razumevanja ustvarjalnosti ali vsaj razumevanja pomembnosti in 

spoštovanja (do) ustvarjalnosti in ustvarjalcev. Namreč – četudi bi bilo res, da ustvarjalec ne 

bo imel nikakršne koristi od sprejemanja s strani skupnosti in širše družbe, ker bi enako dobro 

ustvarjal tudi, če ne bi bil deležen njenega priznanja, je možnost uporabe ustvarjalnih idej in 

izumov večja, če je več ljudi usposobljenih za prepoznavanje ustvarjalnih rešitev, poleg tega 

pa družba veliko lažje doseže višjo stopnjo kulture, če se njeni člani oplajajo z dosežki njenih 

najboljših sočasnih »umov« in »čutov«. 

 

 

3. Ali je lahko umetnost vir navdiha in tudi vsebina za ozaveščanje socialnega pedagoga 

in posledično tudi njegovih uporabnikov?  

Na splošno se umetnosti pripisuje pomen »zrcaljenja« družbe, časa, sveta in človeka, kjer se 

lahko ogledujemo in opazujemo lastnosti in spremembe na naših obličjih. V teorijah, ki o tem 

govorijo(,) modro(,) preberemo, da ima literatura na primer veliko moč ozaveščanja, sposobna 

je ustvarjati identitete in identifikacije, vzbuja empatične občutke in veča pripravljenost za 

sodelovanje in pomoč drugemu.  
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Ne glede na to, ali so zgodbe, pripovedi,  pesmi, uprizoritve o izkušnjah, pogledih in svetu 

ljudi biografske ali fikcionalne, senzibilizirajo publiko in so včasih pripomogle k dejanskemu 

spreminjanju realnih družbenih odnosov (Šlibar, 2006, str. 31). Umetnosti se pogosto 

pripisuje pomembne družbene funkcije; morda je umetnost najpomembnejši postopek, s 

katerim lahko spoznamo in pokažemo »kulturni genetski kod«, opisuje eno od njih Galtung (v 

Wintersteiner, 2006a, str. 47). Veliko je dvomov v pozitivni odgovor na večno vprašanje o 

tem, ali ima umetnost moč, da lahko spremeni družbo. Tudi Wintersteiner nanj sicer ne 

odgovarja pritrdilno, verjame pa, da lahko umetnost »spremeni naše dojemanje družbe in s 

tem ustvari temelje za politične in socialne spremembe«. Zelo uporabna se mu zdi v okviru 

mirovne pedagogike in tudi politične vzgoje, vendar ne na način, da bi zgolj propagirala boljši 

svet. Umetnost naj bi, nasprotno, prek svojih čutno nazornih načinov posredovala spoznanja, 

zakaj svet ni boljši, kot je, kakšen je naš del odgovornosti in krivde za to in kako bi lahko 

namesto naših družb, ki temeljijo na vojskovanju in tekmovanju, ustvarili svet brez nasilja 

(prav tam). 

K ustvarjanju, doživljanju in interpretiranju umetnost smo povabljeni vsi... Kajti – ustvarjalna 

sila pri umetniku deluje iz nezavednega, ne iz dejavne volje. Sam umetnik navadno tudi ne 

more učinkovito in zadovoljivo razložiti svojega umetniškega dela. On je pravzaprav orodje, 

instrument svojega dela in mu je podrejen, razlago mora prepustiti drugim in prihodnosti. 

Pravo umetniško delo nikoli nima enostavne, nedvoumne razlage. Da bi ga dojeli, se moramo 

umetniškemu delu prepustiti in mu dopustiti, da nas oblikuje in učinkuje na nas, kot je 

učinkovalo na svojega ustvarjalca. »Šele tedaj razumemo, da se je približal zdravilnim in 

osvabajajočim silam kolektivne psihe, ki leži pod površjem izolirane in zmotne zavesti; da je 

prodrl v tisto življenjsko skrivnost, v katero smo vtkani vsi ljudje, in ki daje ritem in 

harmonijo vsemu človeškemu življenju, hkrati pa omogoča posamezniku, da svoja občutja in 

prizadevanja sporoča človeštvu kot celoti.« (Jung, 1994, str. 133)  

 

4. Je umetniška ustvarjalnost temelj, na katerem lahko marginalizirane skupine gradijo 

svoje pristope k bojevanju ali kar način akcije boja proti svoji marginaliziranosti?  

Znani so primeri marginaliziranih skupin, ki so spremembe samopodobe in družbenega 

priznanja dosegle prav s pomočjo umetnosti. Socialna interakcija omenja priložnost za 

preoblikovanje negativne ali ogrožene družbene identitete (stigme) s pomočjo ustvarjalne 

družbene strategije. Z njo skušajo člani skupine poiskati pozitivne značilnosti lastne skupine 

prek spremembe ali drugačne opredelitve družbene primerjave. Družbeno degradirani in 

stigmatizirani posamezniki in skupine lahko pomembno pridobijo svojo moč s tem, da se 

ustvarjalno povežejo v ustvarjalnem procesu iskanja, prepoznavanja in uporabe lastnih 

zdravilnih virov, učinkovitih vzorcev ravnanja in delovanja, samopotrditvenih izkušenj in 

doživljanj, na katerih smiselno gradijo svoj poseg v družbeno realnost (Kovačev, 1998). 

Umetniška akcija pa ima tudi možnost, da pritegne publiko hitreje, močneje in na drugačen 

način kot običajni postopki suhoparnega diskutiranja (za točno določen problem) izbranih, 

plačanih in zadolženih »profesionalcev«. 

 

5. Je umetnost dober pripomoček za privzgajanje strpnosti in tolerance, ki sta v sodobnih 

multikuturnah družbah prepoznani kot nujna pogoja za naš mirni (so)obstoj?  

Wintersteiner (2006a, 2006b in 2006c) se že dolgo poklicno ukvarja z mirovno pedagogiko in 

priznava umetnosti velik potencial pri vzgajanju strpnosti in tolerance.  
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Toleranca je osredotočena na subjekt, zahteva določeno držo, vedenje in ravnanje: naravnana 

je na celega človeka, na njegove kognitivne in intelektualne sposobnosti, njegovo afektivno in 

imaginarno sfero, njegove vrednote, moralo, a tudi na njegovo praktično in konkretno 

delovanje (tako kot književnost, poudari Šlibar, 2006, str. 23). Strpnost se dokazuje in 

udejanji, ko trči ob pojave tujosti in drugačnosti. Njeno nasprotje ni le nestrpnost, konfliktnost 

ali nasilnost, ampak predvsem lažna strpnost, torej brezbrižnost, pasivnost, ravnodušnost, ki 

ubijajo s pomanjkanjem pomoči, pozornosti in posredovanja (prav tam). Bohr razmišlja o 

toleranci, »da je boljše imeti dostop do več kot ene same globoke resnice. Zmožnost, 

veljavnost in koristnost dveh nasprotujočih si resnic mirno prenesti, je vir tolerance, odprtosti 

in predvsem humorja, največjega sovražnika fanatizma« (Postman, 1995, v prav tam, str. 25). 

Na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj pedagoške prakse Wintersteiner opozarja, da »mora 

vsaka pedagogika za mir upoštevati nasilje in konfliktnost, če želi resnično nekaj spremeniti 

in ne ostajati področje maloštevilnih pacifističnih, v svoji strpnosti pasivnih zanesenjakov« (v 

prav tam, str. 17). Mirovna gibanja, mirovne pedagogike in boj za mir so tekom zgodovine 

prešli različne faze svojega razvoja, večkrat so se izkazali za neučinkovite. Primer 

problematičnega in težko izvedljivega prizadevanja za mir je tudi težnja Evropske unije, da 

podpira in pospešuje razvoj »evropskosti«, »evropske zavesti«, »evropskega državljanstva«. 

Vzgoja, ki je naivno temeljila samo na preprostem načelu, naj »bomo vsi drug do drugega 

prijazni«, pa se je sploh povsem izjalovila (Nicklas, 2005, v prav tam, str. 17). V središču 

sodobnega aktivnega delovanja za mir danes najdemo prizadevanje za preventivo; kako 

pravočasno prepoznavati nasilje in konflikte in ljudi ozaveščati o njihovi neutemeljenosti in 

neupravičenosti ter oboje preprečevati (prav tam).  

Umetnost, če je le dobro izbrana, (kar je pomembno predvsem na začetku posameznikove poti 

seznanjanja z umetnostjo in »uporabe« umetnosti), je lahko učinkovita pot spoznavanja 

ustroja našega sveta in sebe samega. In zakaj so strokovnjaki mnenja, da je umetnost primerna 

pri vzgoji za strpnost? Umetnost je socialni sistem, družbeno, od družbe sprejeto področje 

delovanja. Estetska funkcija umetnosti je zelo fleksibilna, zavzame sence, zapolni vrzeli na 

področju družbenih potreb; simbolnih, duhovnih, socialnih, komunikativnih, identifikatornih, 

kritičnih, itd., ki jih drugi sistemi ne morejo ali ne smejo zapolniti. Umetnost odlikuje posebna 

senzitivnost za človeške potrebe. Schmidt (1991, v Šlibar, str. 28) na primer opiše literaturo: 

»Funkcije sistema literatura se nahajajo istočasno na kognitivno-refleksivnem, moralno-

socialnem in hedonistično-emocionalnem področju delovanja in izkušenj.« Ne obstaja 

družbeni sistem, ki bi nas kot razumska, čustvena in družbena bitja tako celostno nagovarjal 

kot umetnost, ki aktivira naše čute, čustva, strasti, zaznavanje, prepoznavanje, razumevanje, 

razmišljanje, moralno in etično držo, sposobnost in potrebo po druženju, občestvenosti, 

solidarnosti (prav tam). 

Naš odgovor je glede na zapisano torej pritrdilen. 

 

6. Tvegajmo nepriljubljenost s strani »mislecev« svobod(n)e družbe kot odsotnosti 

(predvidene) morale in se vprašajmo še: Se umetnost dobro izkaže tudi kot pomoč pri 

vzgajanju vrednot? 

Musek (2008) išče in najde pomemben vzrok današnjih kriz posameznika in družbe v 

vrednotnih konfliktih in razhajanjih med vrednotami ter dejanskim obnašanjem in 

delovanjem. Vzgoja, ki jo danes določa trend permisivne postmodernistične miselnosti, ne 

more preprečiti procesa vse večjega relativiziranja morale in razblinjanja pojma osebne 

odgovornosti. Kaj pa naj bi po njegovem mnenju pomenilo vzgajanje vrednot?  
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Musek opozori, da to ne pomeni nikakršne indoktrinacije, vzgajali naj bi vrednote (moralna in 

etična načela), nujno potrebne za posameznikovo duhovno in osebnostno rast, za sožitje med 

ljudmi in obstoj urejenih, kakovostnih družbenih odnosov.  

Po Krofličevem mnenju (2011) naj bi umetnost vzgajala (v) vrednote našega širšega konsenza 

o temeljnih etičnih vrednotah in/oziroma načelih postmoderne: 

 

- sprejetje drugačnosti in raznolikosti kot vrednote, 

- pripoznanje drugačnosti kot temeljnega etičnega in političnega načela, 

- spoštovanje drugačnosti in prizadevanje za vzajemno prilagajanje kot formo 

spoštljivega dialoga v inkluzivni skupnosti, 

- umetnina nam še posebej s pomočjo katarzičnega distresa ob opazovanju tragične 

usode Drugega, z osvoboditveno in sočutno imaginacijo omogoča spoštljiv dostop do 

form sobivanja z Drugim. 

Vendar velja, da si nikakor ne smemo privoščiti poenostavitve in določiti imanentno družbeno 

kritiko umetnosti za njeno pedagoško vrednost. Ne moremo se slepiti, da sta humanost in 

strpnost snov, iz katere so umetnine narejene. Od klasične dobe dalje sta ljubezen in vojna 

(Afrodita in Ares) glavni tematiki in motiva umetniških del. Sledi nasilja, ki pripovedujejo o 

umoru in uboju skozi vso človeško zgodovino, so krvave. Še celo eros zahodne umetnosti se v 

podrobnejših raziskavah pokaže kot »ena izmed različic navidez vsemogočne zgodbe nasilja« 

(Wintersteiner, 2006a, str. 59). Ne gre torej enačiti pedagogike in umetnosti. Medtem ko je 

naloga pedagogike, »da ohranja vrednote in jih podaja naslednjim rodovom«, je naloga 

umetnosti v današnjem svetu preizpraševanje vrednot. Čeprav nekateri razlagalci opravičujejo 

nasilje v umetnosti z razlago, da ga umetnost prikazuje zgolj zato, da bi služilo nekemu 

višjemu smotru, senzibilizaciji, kritiki ali katarzi, je potrebno dvomiti v pedagoške 

interpretacije umetnosti. Umetnost na prvo mesto ne postavlja etike, pogosto je v nasprotju s 

splošno moralo. Umetnost ne more biti moralna instanca in niti ni varuhinja morale. Biti mora 

a-moralna in zato je včasih celo ne-moralna. Wintersteiner opisuje sodelovanje umetnosti, ki 

obvaruje družbo pred togostjo in kritiko, ki družbo varuje pred umetnostjo; »umetnosti 

moramo priznavati njeno umetnostno amoralnost, kritiki pa moramo ravno tako dovoliti, da 

amoralnost umetnosti obsoja« (prav tam). 

Raić (v Kroflič, 2011) je že v začetku dvajsetega stoletja opominjal, da je večina vzgoje in 

izobraževanja »povezana s posredovanjem informacij, navajanjem na dogovorjen red in 

urjenjem veščin, katerih temeljna naloga je prilagoditev na življenjske okoliščine s pomočjo 

ponavljanja utečenih vzorcev vedenja in mišljenja«, zato je v vzgoji raba umetniških praks in 

igre izrednega pomena, saj otroku omogoča »urjenje v dejavnostih, ki spreminjajo svet«. In 

podobno velja za izobraževalni sistem tudi danes.  

Ferbežer (2011) raziskuje vse bolj temeljito odstranjevanje pojma in prakse moralnega 

vzgajanja iz javnih šol in opozori, da s tem delamo veliko škodo otrokom in mladostnikom (in 

bodočim odraslim ljudem), saj se mora napredek človekove racionalnosti nujno povezovati z 

gradnjo njegovega moralnega značaja, če naj pripelje do »izdelka« zdravega in zrelega 

odraslega človeka, sposobnega, pripravljenega in odločenega, da bo prevzemal posledice 

svoje svobode in živel (tudi) družbeno odgovorno. Znotraj izobraževalnega sistema obstoja 

cepljenje intelekta in moralnega karakterja, ločeno iskanje zunanjega znanja in pridobivanje 

internalnega zanja. Nadarjeni učenci že zelo zgodaj hkrati izkazujejo potrebo po vzgoji (v) 

moralne dimenzije in po razvoju, oblikovanju razuma. »Intelektualno učenje je pogosto 

presojano kot oddaljeno in nekompatibilno z učenjem moralne razsežnosti, ki vključuje razvoj 

karakterja, etičnega razmišljanja in emocionalnega zavedanja.« (Ferbežer, 2011, str. 95) 
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Vendar se je doslej izkazalo tudi, da sta obe vrsti učenja istočasno nujno potrebni za 

»pozitivno doseganje žvljenjskih ciljev, emocionalne stabilnosti in zdravega razvoja osebnosti 

nadarjenih učencev« (Clark, 1988; Colangelo, 1991; Dewey, 1964; Geiger, 1995; Goleman, 

1995, v Ferbežer, 2011). 

Umetnost lahko pomeni vsebino, sredstvo, torej medij, nadomestilo (alternativo) drugim 

tradicionalnim metodam, torej dopolnilo, dodatek ali »izboljšavo« vzgoje, saj je s svojo 

izkušnjo doživetja, predpostavljanja, prepoznanja drugega in zmožnostjo vstopiti z njim v 

odnos ter se od njega učiti ter končnim občutkom izpolnitve eno izmed najučinkovitejših 

orodij osebnostnega razvoja posameznika, ki zajema tako volitivno, kognitivno, kot 

emocionalno plat, verjame Kroflič (2011, str. 11) in našteje, kam vse lahko v vzgojno-

izobraževalnem kurikulu umestimo umetniške dejavnosti: 

- spodbujanje odnosov, ki temeljijo na spoštljivem odnosu do obličja drugega, 

- poseben pristop discipliniranja, 

- spodbujanje prosocialnih aktivnosti (medsebojna pomoč), 

- zmanjševanje strahu pred drugačnostjo, 

- odpravljanje stereotipnih vnaprejšnjih sodb/predsodkov, 

- spodbujanje skupinskega sodelovanja, 

- induktivna logika v mediacijskem reševanju konflikta, 

- vzgoja preko umetniškega doživljanja. 

 

7. Tvegajmo skrajno osovraženost s strani (večine) umetnikov in se vprašajmo: Ima 

umetnost pedagoški učinek tudi na odrasle ljudi?  

Zagotovo ima umetnost nek učinek tudi na odrasle ljudi, čeprav morda res ni učinkovita pri 

prevzgajanju odraslih, kot opominja Kos (1983), ampak, saj konec koncev ostaja vprašanje – 

kaj je pri prevzgajanju učinkovito? v veselje in delo pedagogov in ostalih teoretikov in 

kritikov za vedno (oziroma za enkrat) odprto. Iz mnogih pričevanj vendarle lahko ugotovimo, 

da ima umetnost potencial, da doseže »um, srce in dušo« ljudi celo v prevzgojnih in kazenskih 

ustanovah, kjer običajno (javno) »mnenje« ne bi iskalo drugega kot čistega, poosebljenega zla 

ali pretirane nevzgojenosti ali prevelike nevednosti itd., tako da Kosovega mnenja ne moremo 

jemati brez zadržkov. Še posebej, ker Kos v svojem mnenju uporabi termin odraslega in ne na 

primer zrelega, osebnostno izoblikovanega človeka. Zagotovo pa velja, da vpliva umetnosti 

na prevzgojo ne moremo meriti kot vzročno-posledične zveze in s priznanimi merskimi 

enotami in ga izmeriti kot končni in nedvoumni rezultat. Zato zaenkrat poudarimo le, da; 

umetnost lahko na svoje načine posreduje resnice o svetu na veliko zanimivejše načine od 

znanstvenih razlag in prej doseže čutno, čustveno in duhovno v človeku kot vsi statistični 

podatki na svetu.  

Wittgenstein govori o bližini in transcendentni naravi jezikov etike, religiozne izkušnje in 

umetnosti, s pomočjo katerih lahko dosežemo določene dimenzije resnice, ki jih ne doseže 

analitični jezik znanosti. Podobno tezo brani White, ki intrinzični pomen umetnosti utemeljuje 

na dejstvu, da umetniške izkušnje ne moremo ločiti od etične kontemplacije, čeprav ne 

izberemo (na primer) branja poezije kot estetskega objekta z namenom, da bomo reflektirali 

etično življenje (v Kroflič, 2010). De Rougemont je bil prepričan, da se v formi romana 

predstavi notranja napetost evropskega človeka, razpetega med družbo in njeno moralo in k 

njegovim lastnim iracionalnim temeljem, iz katerih aktivno posega v svoj prostor. Skupaj z 

Gadamerjem delita mnenje, da se pojma umetniškega prehitro oprime duh idealizma in se v 

prepričanju, da se z umetnostjo človeku da pomagati, moč umetnosti onesposobi podobno kot 
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v dogmatični veri v kakšno izmed pedagoških metod, ki naj bi bila učinkovita sama po sebi (v 

Porenta-Lisica, 2008, str. 9). »Umetnost deluje kot 'de-avtomatizacija' dojemanja in s tem 

omogoča, da glede stvari, dogajanj, struktur in vedenjskih oblik, ki so se nam doslej zdeli 

naravni, sprevidimo, kako narejeni, pogojeni in relativno veljavni so« in to je »temelj vseh 

razsvetljenjskih možnosti umetnosti« razloži (2006c, str. 83). S pomočjo umetnosti se lahko 

rešimo »pogledov, ki smo jih vajeni, stereotipov, ki nam sicer lajšajo vsakdan, toda 

preprečujejo, da bi zares dojemali stvari okrog sebe« (prav tam, str. 84). Šklovskij (v prav 

tam) svari pred tem, da stvari okrog sebe le prepoznavamo in jih ne dojemamo: »Tako se 

izgublja življenje in se spreminja v nič. Avtomatizacija požira stvari, oblačila, pohištvo, 

žensko in vojne grozote.« Umetnost stvari potuji, otežuje njihovo spoznavanje, s tem 

preprečuje naše hitro prepoznavanje stvari kot smo jih navajeni in nas uči gledati, opazovati. 

Umetnost je posebna oblika človeške moči imaginacije, razumevati uči s pomočjo izvorno 

estetskega, tehničnega postopka, s posegom v navade našega dojemanja, razmišljanja, 

ustvarjanja in uporabe predstav. 

 

8. Česa bi se lahko socialna pedagogika naučila od umetnosti?  

Katera koli pedagogika bi se lahko od umetnosti učila nevsiljivosti in se pri njej zgledovala, 

kako avtonomno oblikovati človekovo zavest. Tudi pedagog ne bi smel samo predavati od 

zunaj, temveč sprožati pri učencu notranji razvoj, zajeti njegovo celotno osebnost in mu 

omogočiti, da je lahko njegov Jaz udeležen v tujem obstoju, v tuji usodi, da se identificira z 

drugim, si prilasti, kar ni, bi pa lahko bil (Fischer, 1985, v Wintersteiner, 2006c, str. 83). 

Wintersteiner iz splošnega učinka in postopka umetnosti izpelje (poudarjeno za primer 

književnosti) štiri lastnosti umetnosti (2006c, str. 85-99):  

1.) Jezikovna kritika: v literaturi poteka de-avtomatizacija s pomočjo zelo zavestnega 

ravnanja z jezikom, ki je material in instrument literarnega izraza. Pogosto je povezan s 

kritiko običajne rabe jezika, to pomeni, da je kritičen do nerazmišljanja, v sklopu katerega 

dopuščamo jezikovne laži, torej je to kritika zastirajočega in manipulatorskega značaja 

jezikovnih izjav. S pomočjo skrbnega izbiranja besed se zaščitimo pred manipulacijo čustev 

in predelamo posredovane nam podobe in interpretacije. Pri tem je potrebna previdnost, da ne 

bi uporabljali obrabljenjega jezika. Boj za nove formulacije postane prava politična akcija, ne 

samo izvorno estetski postopek. 

2.) Utopija: v umetnosti pomeni predstavo tistega, kar ni, a bi lahko bilo. Umetnost in 

posebno literatura prikazujeta stanja, prostore, načine življenja, ki (še) ne obstajajo. S tem 

širita naš smisel za možno, spodbujata nas, da razvijamo neke ideje in koncepte boljšega sveta 

brez pritiska, da bi jih morali uresničiti. Utopija je na slabem glasu zaradi zgodovinskih 

ideologij, ki so bile prvotno predstavljene kot utopije in so kasneje, udejanjene, prinesle 

človeštvu zlo in trpljenje. Poleg tega je utopija tudi na primer nikoli dosežen in kar naprej 

opevan boljši svet brez vojne, v katerem ni nasilja in konfliktov in zato nam ne predstavlja 

posebno privlačne možnosti. Vendar je moč utopije še vedno ključna za človeka in njegovo 

prihodnost: »Politika prihodnosti je v veliki meri odvisna od modernizacije vizionarske in 

preroške funkcije inteligence. Ljudje se z vizijami že od začetka svetovnozgodovinskega časa 

umeščajo v velike in največje razsežnosti in povezave.« (Sloterdijk, 1994, v prav tam) 

3.) Empatija: še posebej literatura je odličen medij za vživljanje v tuje poglede na svet, v tuja 

doživljanja sveta, drugačne možnosti interpretacij. Med branjem se lahko brez nevarnosti 

postavimo v kožo drugega, v drugačno obzorje izkustev, vrednostnega sistema in svetovnega 

nazora, začasno postavimo pod vprašaj svojo lastno in jo potem morda celo spremenimo. 
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Igranje in identifikacija z literarnimi liki razvijata sposobnost, da razumemo druge. »Le kdor 

se lahko z mislimi vživi v druge ljudi, ustreza zahtevam družbe, katere člani ne mislijo in ne 

čutijo vsi enako.« (Spinner, 1980, v prav tam) S tem nam literatura omogoča, da iščemo in 

najdemo nove, kreativne rešitve za naše probleme in konflikte. »Literatura v najboljšem 

primeru zbuja pozornost, pozornost bralca do vsebine pripovedi, in verjetno je prav to tisto, 

kar v konfliktni situaciji najbolj potrebujemo.« (Frischmuth, 1999, v prav tam) 

4.) Katarza: temelji na refleksiji sočutja, empatije. Lovi ravnotežje med empatijo in distanco. 

Klasična katarza ne deluje več, ker smo zaradi številnih prikazov nasilja otopeli. Zato se za 

doseganje katarze pojavljajo nove oblike umetnosti.  

 

9. Kakšni so vplivi umetniškega ustvarjanja na laične ustvarjalce, ki bi bili v pomoč 

socialnopedagoškim intervencijam?  

V današnji tehnološki družbi je umetnost ločena od vsakdanjega življenja ljudi. Umetniško 

ustvarjanje je rezervirano za ljudi v umetniških poklicih. Rezultat njihovega umetniškega 

ustvarjanja so umetniški izdelki, ki se prodajajo in prejemajo strokovne ocene na podlagi 

strokovnega estetskega vrednotenja, ne na osnovi čustvenih in doživljajskih vplivanj na ljudi. 

Stoletja dolgo se je oblikovalo pojmovanje, da je umetniško ustvarjanje v družbenih okvirih 

dejavnost maloštevilnih nadarjenih posameznikov, genijev. Za večino ljudi je umetnost 

postala zgolj konzumiranje umetniških izdelkov, pasivno uživanje v umetnosti. Njihova 

elementarna človeška potreba in pravica do ustvarjanja lepega, harmoničnega, skladnega je 

ostala v vsakdanjem rutiniziranem delu tekočih trakov nepotešena. V 20. stoletju so se pogledi 

začeli spreminjati: danes pojmujemo ustvarjalnost kot človekovo splošno, prirojeno in 

neločljivo lastnost in potrebo. Vse bolj se zavedamo, da umetnosti ne gre ločevati od 

preostalega življenja. Umetnost je pomembna pri raziskovanju in izražanju čustev, duhovnih 

razsežnosti, misli in idej. »Umetniško ustvarjanje angažira čustva, osvobaja duha in povzroča, 

da posameznik stori nekaj zato, ker si to želi in ne samo zato, ker je nekdo določil, da je to 

dobro zanj.« (Falkner, 2002, str. 9) Vsakemu človeku je dana običajna ustvarjalnost, ki dvigne 

človekovo moralo in prežene ali zmanjša nevrozo, daje občutek zadovoljstva in lahko izniči 

občutek frustracije ter na ta način zagotovi človeku temeljni pozitivni odnos do življenja in do 

sebe. Velika ustvarjalnost, ki prinaša velike človeške dosežke in družbeni napredek, pa je res 

podarjena le nekaterim posameznikom (prav tam).  

Razlogi za zdravilno učinkovanje umetniškega izražanja (po Vogelnik, 1996, str. 16-20): 

1.) Umetniško ustvarjanje pomaga človeku do osebnostne integracije. Umetniška dejavnost je 

samonikla in izvira iz človekove notranjosti. Ustvarjalnost in čustvovanje sta v tesni 

medsebojni povezanosti, zato ustvarjalec z ustvarjanjem obogati odnos med svojim fizičnim 

in psiho-emocionalnim delom ter vzdržuje aktiven pretok med svojo notranjostjo in 

zunanjostjo. Na ta način si obogati svoje življenje in si odpira pot do osebnostnega razvoja in 

zdravja. 

2.) Umetniško izražanje je način (tudi) nebesednega izražanja idej, misli, občutkov, čustev, 

prepričanj, ki jih težko ozavestimo in ubesedimo. Ljudje današnjega časa (zavestno) večinoma 

komuniciramo verbalno, vendar je to le ena od možnih oblik komunikacije med ljudmi. Za 

nekatera čustva ne poznamo besed in posebno negativna čustva je laže kot z besedami izraziti 

z umetniškimi sredstvi. S pomočjo umetnosti lahko ljudje, ki imajo probleme pri izražanju 

čustev in občutkov, najdejo družbeno sprejemljiv način za njihovo izražanje. 
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3.) Umetniško ustvarjanje je sicer visoko ustvarjalna dejavnost, vendar v njej ni nikakršne 

mistike. Vsakdo lahko ustvari nekaj, kar je zanj pomembno. Ustvarjalni proces aktivno 

spodbudi čute in čustva ter sproži v človeku doživljanje. Izziv za človeka je, da lahko ustvari 

nekaj novega, kar je del njegove notranjosti. Nihče drug ne more ustvariti povsem enake 

stvaritve kot on sam. Potrebno pa se je zavedati, da je za človeka bolj pomembno 

vključevanje v ustvarjalne umetniške procese kot je zanj pomemben končni umetniški 

izdelek. (Moja opomba: pomembno – tu govorimo o »laični«, vsakdanji ustvarjalnosti vseh.) 

4.) Umetniško ustvarjanje lajša delo z domišljijo in podzavestjo. Ustvarjalna izkušnja deluje 

kot močan katalizator; lajša izražanje neozaveščenih čustev in zmanjšuje napetosti zaradi 

raznih sprememb, psihična dinamika pa se v njej izraža učinkoviteje kot pri pogovarjanju. V 

umetniškem procesu se notranji konflikti pozunanjijo, človek pa jih doživlja na umetnostni 

način. Vzporedno z ustvarjanjem domišljijskih podob razvija človek učinkovito samo-kritiko. 

Ta kritika je želja po uresničenju, ki biva v sami domišljijski podobi in človeka sili, da 

prisluhne sam sebi, svojim željam, sanjam, notranjim predstavam in oblikam v podzavesti. To 

nikakor ni uničevalna kritika, ki izničuje človeka in njegovo stvaritev, temveč kritika, ki 

povečuje občutljivost do njegovega osebnega dela. 

5.) Psihologi in pedagogi že dolgo priznavajo velik pomen igre za otrokov (človekov) razvoj. 

Umetnostna dejavnost vsebuje in spodbuja sprostitev, veselje in igro. Podobno kot igra 

učinkujeta tudi humor in smeh. 

6.) Umetniško izražanje lajša dojemanje, razumevanje in sprejemanje težko razumljivih snovi, 

kar je zelo dobrodošlo pri ljudeh, ki težko govorijo o svojih izkušnjah in travmah. Spomini na 

izkušnje ostajajo v njih kot nedokončana dejanja, ki jih ni mogoče asimilirati in integrirati. Ko 

to izkušnjo upodobijo v umetniškem izdelku, se lahko od nje odmaknejo in si jo ogledajo z 

različnih perspektiv kot dokončano dejanje ter jo lažje sprejmejo. 

7.) Umetnost preko umetniških izdelkov povečuje osebno kompetenco in samopotrjevanje 

posameznika. Umetniško izražanje omogoča boljšo kontrolo in razumevanje telesa, razvijanje 

občutka za družbeno sprejemljivo obliko izražanja čustev in občutkov, obvladovanje okoliščin 

in usmerjanje življenja.  

8.) Umetniški izdelki so obstojni in si jih je mogoče ogledovati, jih prebirati, poslušati, 

občutiti ter jih interpretirati tudi kasneje, ne le v času ustvarjanja. Sprožajo tudi besedno 

komunikacijo med člani skupine, ki je pomembna za gradnjo pristnih in toplih odnosov v 

skupini. Zelo pomembna je ustvarjalčeva lastna interpretacija njegovega izdelka, ki je most 

med njim in drugimi, na podlagi katerega ga lahko razumejo in sprejmejo. Umetniški izdelek 

nikakor ne sme biti ocenjevan ali celo obsojan. 

9.) Skupno delo spodbuja in poglablja komunikacijo, ki je osnovni gradnik medosebnih 

odnosov. Na ta način tudi ustvarjalno delo v skupini krepi posameznikovo kompetenco 

sodelovanja  z drugimi. 

Socialna pedagogika se v svoji teoriji in praksi osredotoča na delo z ljudmi s čustvenim in 

vedenjskimi motnjami in težavami in vselej išče (nove) metode in tehnike, ki bi jih uporabila 

za boljšo učinkovitost pri doseganju posameznikovega razvoja in »celostnega zdravja«. 

Umetnost je zaradi visokega čustvenega pristopa zelo primerna za introspekcijo in notranji 

razvoj (Zalar, 2007, str. 38). Pomoč z umetnostjo je posebno uporabna pri ljudeh, ki imajo 

težave z izražanjem čustev. Z umetniškimi sredstvi je čustva veliko lažje izraziti kot 

neposredno z besedno komunikacijo v življenjskih situacijah. Preko umetnosti lahko 

ponudimo pomoč ljudem, da najdejo sprejemljivo identiteto in družbeno sprejemljive načine 
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za izražanje mnogih spoznanj, občutkov in čustev, še posebej negativnih čustev, ki jih je 

navadno zaradi družbenih navad težje izraziti. S tem pa povečajo sposobnost obvladovanja 

okoliščin in usmerjanja svojega življenja. Pri tem je zelo pomembno vzdrževati konstanten, 

čim bolj živ in aktiven pretok med notranjostjo in zunanjostjo osebe. Izključevalno 

poudarjanje zavedanja lastne notranjosti brez povezave z okolico in drugimi ljudmi, lahko 

človeka ohromi in odtrga od izmenjave z drugimi. Posebno nevarno je to v primerih 

človekove notranje razcepljenosti. Skozi proces umetniškega ustvarjanja človek podoživlja 

svoje izkušnje, probleme in traume. Ne govori o doživetjih v preteklosti, ampak jih ponovno 

doživlja v sedanjosti. Spomini na bolečo izkušnjo, ki jo umetniško obdeluje, jo ohranjajo kot 

nedokončano dejanje iz preteklosti, ki ga ni mogoče asimilirati in integrirati v aktualno 

osebnost. V umetniškem procesu pa se človek odmakne od izkušnje, si jo ogleda kot 

dokončano dejanje in jo kot tako sprejme. Umetnost je terapija sama po sebi (Žnidarčič, 1996, 

str. 45-46).  

Umetnost, ki se osvobodi svojih teženj po idealni umetniškosti, lahko s svojimi umetnostnimi 

sredstvi postane jezik, skozi pogovor pa odpira polje, kjer se lahko izrazi človekova težnja po 

celovitosti in kjer človek udejanja svoj temeljni človeški smisel – ustvarja življenjsko 

skupnost. V današnjem času se nam je zgodilo pomanjkanje smisla v človekovem življenju, 

ločenem od nekdanje skupnosti. Nastala je vrzel v posameznikovem življenju, ki je bila vzvod 

tradicionalnih pripovedi in mitov, vendar nas ti danes v novih okoliščinah ne morejo kot 

nekdaj navdati s smislom z nenehnim obnavljanjem zaupanja v skupnost. Novodobne 

pripovedi s starimi nameni krepitve in dograjevanja zaupanja v življenje v skupnostih samo 

zgubljajo kredibilnost. Veliko ljudi ima težave z izražanjem čustev. Kompleksna čustva 

spodbudijo in motivirajo kognitivne procese v umetniku, da oblikujejo nova, originalna in 

kompleksna sporočila. Mnogo umetniških tvorb proze in poezije so poskusi literatov, da bi 

izrazili svoja notranja občutja, stanja, čustva, ideje in misli. Določene predstave človek 

potlači, ker bi njihovo zavedanje vzbudilo sprostitev prepovedanih čustev. V ustvarjalnem 

procesu pa se zgodi nekaj drugega kot pri osebnem spominjanju, ki še vedno cenzurira 

prepovedane vsebine, namreč: odpira se imaginarni prostor, v katerem lahko postanejo del 

stvarnosti tudi tiste vsebine, ki nam jih siceršnje zunanje in realne okoliščine ali pa notranje 

zavore preprečujejo oziroma prepovedujejo (Porenta-Lisica, 2008, str. 99-104). 

 

10. Je ustvarjanje konsenza v vseh problemih in na vseh ravneh problemskih situacij 

možen pojem, ki bi povezal socialno pedagogiko in sodobno umetnost? 

Kaj točno pomeni ta pojem konsenza, ki se kar naprej pojavlja v pripravah in poročilih 

družbenih mišljenj in delovanj? Prevladujoča konsenzualna paradigma družbenih in političnih 

odnosov ne pomeni samo moderne oblike vladanja, ki naj bi temeljila na strokovnem mnenju, 

pogajanju med socialnimi partnerji ali različnimi tipi skupnosti ter arbitraži, konsenz pomeni 

tudi dokončno soglasje med čutom (sens) in smislom (sens); »med načinom čutne 

prezentacije in interpretativnim režimom njenih danosti« (Ranci re, 2010, str. 43). Konsenz 

ustvarja svet, kjer ljudje zaznavamo iste stvari in jim dajemo iste pomene, ne glede na 

razhajanja naših idej, vrednot, stališč, stremljenj. Zaradi najmočnejših (družbenih, državnih, 

oblastnih) vplivov na vsebino konsenza se z njim ustvarja globalni kontekst ekonomije, 

homogeni svet, v katerem se mora vsak posameznik in vsaka nacija podrediti in prilagoditi 

»danosti« tržišča, na katerega nima vpliva. Prilagoditi ji mora tudi svoj trg dela in oblike 

socialne zaščite. V taki situaciji se razblini »očitnost boja proti svetovnemu kapitalističnemu 

gospodovanju, ki je podpirala oblike kritične umetnosti ali umetniškega nasprotovanja« (prav 

tam).  
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Konsenzualna fikcija želi postati realno samo, celo edino in za vse ljudi skupno realno, zato se 

kot realnost tudi vztrajno predstavlja in za svoje nasprotje postavlja vse druge reprezentacije, 

videze, mnenja in utopije. V nasprotju s konsenzom pa umetniške prakse kot to »drugo in 

drugačno« ustvarjajo nove oblike skupnega smisla in to polemičnega skupnega smisla. Ne 

izstopajo iz samih sebe in ne postajajo oblike kolektivne politične akcije. Politika ostaja zunaj 

umetnosti. Ne gre za to, da bi od umetniške fikcije prehajali k politični realnosti. Politika in 

umetnost sta dva različna in ločena načina produkcije fikcij (prav tam, str. 47). Idejni 

nasledniki kritične teorije verjamejo, da je izogib pasivnemu bivanju v postvarelem, 

poblagovljenem svetu možen, da je na neki točki možen revolt in sprememba bolečega 

kulturnega in družbenega labirinta nesmisla in površinskosti. Mesto svobode, od koder naj 

posameznik deluje (revolucionarno), je v avtonomni, razsrediščeni, boleči, »pravi«, »dobri« 

umetnosti, ki jo ustvarjajo osvobojeni subjekti ustvarjanja (Bulc, 2004).  

Zato Rancier predlaga spremembo ravnanja – po njegovem mnenju je potrebno razvozlati 

vozel emancipacijske logike sposobnosti in kritične logike kolektivnega zapeljevanja. Pravi, 

da bi morali poskusiti z nerazumnim; predpostavimo, da so nesposobni pravzaprav sposobni, 

da ne obstoja skrita moč stroja, ki jih imobilizira v njihovem neugodnem položaju, da ni 

nikakršnega usodnega mehanizma, ki pretvarja realnost v podobo, nikakršne pošastne zveri, 

ki golta želje in energije, da ni izgubljene skupnosti, ki bi jo morali obnoviti. »So samo prizori 

diskonsenza, ki lahko nastopijo kjerkoli, kadarkoli.« (2010, str. 32) Diskonsenz pomeni nove 

načine razumevanja situacij, dvom v očitnost možnega – vidnega, mišljenega, narejenega, 

zaznanega – pa tudi dvom o trdnosti delitev med sposobnimi in nesposobnimi za videnje, 

mišljenje, zaznavanje in izvajanje sprememb v okvirih skupnega sveta. Akcijo kogarkoli, tudi 

neupoštevanih, nesposobnih ljudi, posebnosti neposebnih ljudi je potrebno vložiti v prizore 

diskonsenza in dosegli bomo dejansko politično subjektivacijo. Potrebno se je osredotočiti na 

moč, ne na nemoč razkrinkavanja fetišev in neskončnega dokazovanja vsemogočnosti zveri, 

na moč sposobnosti, ki smo jih prezrli, na skrite sposobnosti, ki »razkoljejo enotnost danega 

in očitnost vidnega«, ki rišejo novo »topografijo možnega«, optimistično zaključi Rancier 

poglavje o nezgodah kritične misli. 

Potencial kritične umetnosti je tudi za socialno pedagogiko v njeni sposobnosti, da ustvarja 

nova polja videnja, slišanja, čutenja in mišljenja našega sveta in človeških, družbenih 

odnosov, ki ga ustvarjajo. Pomembno je, da umetnost je in ostaja ločena od politike, da 

pomeni drug, drugačen poligon mišljenja o istih stvareh. Le tako omogoča nujno potrebno 

refleksijo danosti, v katerih živimo in proizvodnjo idej o drugačnih možnosti. Tudi socialna 

pedagogika se namreč po definiciji vselej vpenja v aktualno družbeno situacijo in »gasi 

najhujše požare«, ki nastajajo zaradi nujne nepopolnosti vsega človeškega reda, v katerem 

vedno ostaja »ostanek« in tudi socialna pedagogika izhaja iz refleksije socialnega pedagoga o 

stanju in možnostih sodobnega sveta. O ljudeh in stvareh ter dogodki izven središča 

pozornosti večine. O tistem višku, ki je »manj« in hkrati »več«. Vendar se večinoma kot 

znanosti zavezana stroka pri tem ne zateka k umetniškim fiktivnim svetovom. Kritična 

umetnost pa se ne ustavlja le pri iztreznjeni parodiji obstoječega in pri aktivističnem 

samoprikazovanju. Poskuša narediti vidno tisto, kar je trenutno nevidno, preiskuje politiko, 

ustvarja fikcijo, izziva nova razmišljanja, nove definicije in nove dvome. »Kritičen« pomeni 

tisti, ki zadeva ločevanje, izločevanje, delanje razlike. Kritična umetnost briše ločnico med 

dvema tipoma človeštva – objektom in subjektom, tistim, ki trpi in tistim, ki deluje; preobrača 

ciklus degradacije, ki ga sproža proces viktimizacije in daje na ogled sposobnosti ljudi, ki jih 

definiramo za nesposobne in odrinjene, od sveta pozabljene žrtve (Rancier, str. 48).  

Zdi se, da je namen socialne pedagogike pravzaprav isti... Vendar sta teorija in praksa 

konsenza bolj uporabni zanjo kot za umetnost, ki se mu (na prvi pogled trmasto) izogiba... 
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Funkcija, ki si jo sodobna umetnost nalaga je spodbujanje in sprožanje možnosti za 

spremembe v svetu, »a ne s hitrimi in agresivnimi neposrednimi napadi, temveč s postopnimi, 

majhnimi posegi, ki počasi, a vztrajno odpirajo vprašanja, ki kličejo po reševanju 

problematik« (Tratnik, 2009, str. 52). Pot, ki si jo začrta, vodi od majhnim skupin, v kateri se 

odpirajo zanimivi problemi k širši diskusiji, ki bo vodila do postopne spremembe. Kajti že 

Benjamin (1998) je vedel, da umetnost najtežje in najpomembneje napade tam, kjer lahko 

mobilizira množice. Sodobni umetnik deluje po principu »naredi sam« in »bricolage« 

(brkljanja). Lévi-Strauss je v Divji misli (2004) spoštljivo opisal brkljača kot domačega 

mojstra, ki z zavzetostjo, iznajdljivostjo in improviziranjem rešuje probleme, ki se mu 

pojavljajo v vsakdanjem življenju. Brkljanje je delovanje na področju sprotnih ciljev, ki ga 

lahko postavimo v nasprotje z dejavnostjo inženirja in ki je tudi alternativa t.i. civilizirani 

misli.  

Morda je socialni pedagog, ki se poda v izven-institucionalno »kariero« podobno kot brkljač 

soočen s problemi, ki se mu v vsakdanjem življenju porajajo in najverjetneje mu bo brkljanje 

v veliko pomoč pri premagovanju »majhnih ciljev«, čeprav ne misli revolucije ampak prej 

konsenz. Konec koncev pa tudi umetnost s svojim umetniškim ustvarjanjem prispe oziroma 

konča v konsenz-u.   

Sposodimo si za konec še pomenljive misli Baršija (2011, str. 86), iz njegovega eseja s 

poetičnim naslovom Ne, v zbirki Utopični seminar, o širjenju in ekspanziji strokovnosti in 

strok, ker prav to smo nekako želeli početi v tem diplomskem delu (...) : »v procesu stroke 

deluje tudi tisto, kar na prvi pogled ni stroka – neka ne-stroka, ki jo vedno znova vlečemo v 

okrilje stroke, in vedno znova se konstruira nova stroka, iz katere znova izpade ne-stroka, ki 

jo je ponovno treba potegniti v teritorij stroke, da bi se ta mobilizirala, reaktualizirala oziroma 

na novo premislila svoja stališča. In tako v nedogled. Samo dve možnosti sta – ali da 

popolnoma utihnemo ali pa da v nedogled govorimo.«  

 

Mi bomo zaenkrat tukaj prekinili (z govorjenjem) – z branjem in premišljevanjem.  
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Zaključek 

 
V diplomskem delu smo se sprehodili med teoretičnimi (za)mislimi nekaterih premišljevalcev 

socialne pedagogike in umetnosti, ki so že poskušali definirati in razložiti ta dva družbena 

pojava, ki komunicirata v svetu in o svetu in se s svojo komunikacijo in drugimi svojimi 

intervencijami (ki vedno pomenijo tudi komunikacijo) odzivata na stanje sveta ter ga s tem 

nujno spreminjata.  

Umetnost ima za sabo slavno in dolgo zgodovino, kolikor vemo, tako slavno, da si pod 

njenim imenom lahko vsi mi (veliko) kaj predstavljamo in dolgo kot samo človeštvo od 

tistega časa naprej, ko je človek prepoznal orodje, ga vzel v roke in uporabil. Hkrati s potrebo 

po tem, da izboljša svojo spretnost v preskrbovanju s hrano, je namreč pra-človek očitno 

začutil in prepoznal tudi potrebo po »umetniškem« izražanju in še danes lahko (na primer) v 

jamah ob njegovih slikarijah ugotavljamo, da je mogoče že pred več-tisoči let doživljal svet 

podobno kot ga danes vsak od nas. Socialna pedagogika pa se v svetu pojavi pozno – kot 

pojem teoretičnega premišljevanja sveta in pedagogike v sredini 19. stoletja, kot praktično 

posredovanje na področju integracije neintegriranih posameznikov v družbo pa se utemelji in 

razširi v 20. stoletju in še vedno čaka (ali v resnici mogoče sploh ne) čas, ko bi si vsak pod 

njenim imenom kaj lahko predstavljal.  

Umetnost se je skupaj s človekom in človeštvom razvijala skozi vso človeško zgodovino in 

medsebojno so se umetnost in človek in človeštvo so-oblikovali. Socialna pedagogika pa je 

postala realnost v svetu nekako kot posledica človekovega (o problemih ozaveščenega) 

položaja v družbi v določenem času v zgodovini, ko je družba dosegla neko »zrelost« in 

prepoznala potrebo po »drugačnem« organiziranju družbenega življenja, kot ga je poznala 

prej in je seveda tedaj v svojo teorijo in prakso prevzela nekaj od dosežene človeške vednosti 

in pridobitve »človekovega in človeškega razvoja« do časa svojega nastanka. Vendar pa hitro 

lahko pomislimo, da je kot »človekov človeški nagon po preživetju v skupnosti« na nek način 

obstajala v človeku in človeštvu (skoraj) prav tako dolgo kot umetnost, le svojega imena in 

družbenega/političnega uradnega pomena, položaja in poklica ni poznala. Od kar vemo za 

njegov obstoj, se je namreč naš prednik združeval in družil v skupine, skupnosti, družbe, da je 

lažje preživel in si je zato torej že moral oblikovati svojo »družbeno politiko« davno v 

zgodovinski preteklosti. Če sprejmemo idejo, da je socialna pedagogika ena od ustvarjalk in 

udejanjanj družbene organizacije, potem je njen »duh« v družbenem telesu, kakršen koli je 

pač že vse bil (in zagotovo vemo, da je družba v zgodovini zamenjala že veliko podob, torej 

se je ta duh v času veliko spreminjal), prisoten v družbi že dolgo in je potem tudi njena 

»neuradna tradicija« vendarle daljša od stopetdesetih let, ki jih je učakala po razlagah 

strokovnih člankov.  

Tako umetnost kot socialna pedagogika sta torej na nek način kot »človeški družbeni gen«, ki 

ga prejema od svojih prednikov in človeške preteklosti, sestavni del (vsakega) človeka. Tako 

umetnost kot socialna pedagogika temeljno bivata v svoji komunikaciji z družbo in za družbo. 

Obe opazujeta in premišljujeta družbo, družbeno stanje, družbene pojave in procese, ki so se, 

se in se morda še bodo pojavljali in odvijali v našem svetu in se potem s svojimi dejanji 

odzivata nanje. Zdi se, da ju pri tem povezuje ideja, da svet in družba potrebujeta ogledalo, v 

katerem se lahko ogledujeta in jima ga lahko vsaka od njiju (dovolj kompetentno) drži in tudi 

ideja, da bosta imela svet in družba po ogledovanju v ogledalu možnost spreminjanja in da se 

bosta tudi želela spreminjati in celo izboljšati oziroma izboljševati.  
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Prav spreminjanje družbe je tisto, tako se zdi, kar obe tudi poskušata vzpodbujati in pri tem 

kaj (po)storiti, čeprav ni mogoče ne pri eni ne pri drugi najti kakšnega večnega testamenta, ki 

bi jasno in trdno utemeljeval, kaj je cilj spreminjanja in izboljševanja sveta, torej – kaj je 

(zgleda) dovolj natančno tisto ali dobro, ki ga želita (na obličju sveta) doseči in tudi ne, kako 

se to dosega.  

Zato je lažje od ciljev umetnosti in socialne pedagogike, ki jih na hitro in poetično utemeljimo 

(upam, da s tem hkrati tudi ne odpravimo) s kakšnim geslom kot (z rožnato šminko rešitev:) 

»boljši svet za vse«, iskati vzroke, razloge, povode tem njunim idejam, da je svet potrebno 

spreminjati in po(s)pravljati ter njunim praktičnim poskusom (intervencijam) nekakšnega 

spreminjanja in po(s)pravljanja. Kaj hitro (lahko) pri tem zaidemo v družboslovne teorije (in 

posebno kot socialni pedagogi smo k temu skoraj prisiljeni) in vzroke, razloge in povode tudi 

zares najdemo v družbenih, predvsem socioloških teorijah in interpretacijah sveta, ki skoraj v 

vedno nekako zaskrbljeno in skoraj povsem pesimistično slikajo to (splošno sprejeto) žalostno 

podobo naše razvite zahodne družbe poznega kapitalizma v postmoderni, pri čemer se jih 

veliko, zavestno ali/in mogoče tudi nezavedno, tudi bere melanholično. Po tem pa se že skoraj 

začnemo spraševati, ali ni mogoče, da te in takšne interpretacije sveta pravzaprav proizvajajo 

naše vzroke, razloge in povode in jih »po« resnici ne samo – zrcalijo. O vsem tem se torej 

včasih vidno in glasno, včasih le na skrivaj sprašujemo. In (si) odgovarjamo in bolj malo 

odgovorimo, ko preiskujemo načine socialnopedagoških in umetniških delovanj, ki se 

zaenkrat večinoma aktivno družijo zgolj neformalno. Torej, na primer tako, da se socialni 

pedagog poslužuje umetniškega medija v svojem profesionalnem delu ali tako, da se umetnik 

odloči pri svojem delu uporabiti teorijo ali/in prakso socialne pedagogike.  

Način njunih komunikacij in intervencij socialno pedagogiko in umetnost v večini primerov, 

razen (mogoče) v primeru nekaterih sodobnih umetniških praks, precej razlikuje. Če je 

socialnopedagoška komunikacija neposredni, večinoma (zavestni) verbalni stik med ljudmi, ki 

komunicira o njihovih aktualnih, konkretnih problemih tu in zdaj in si zamišlja in udejanja 

dejavnosti, ki bi pripomogle, da bi jih lahko (sami) (raz)rešili, umetnost večinoma postaja v 

umetniški komunikaciji (praviloma ne umetnikov, ampak) umetniških del, ki naj bi, sodeč po 

večini tradicionalnih teorij, odpirala (tudi nezavedno) splošne človeške (arhetipske) teme. Te 

umetniške »večne resnice«, ki jih umetnost ustvarja oziroma zrcali, v globini pod obličjem 

največ umetniških primer(k)ov, pomenijo določeno tragiko oziroma (nerešljiv) problem in 

včasih se nam ob strmenju in čudenju v umetnost zdi, da je ustvarjanje oziroma razkrivanje 

problemov v njenem naprezanju veliko pomembnejše od njihovega reševanja oziroma 

odpravljanja. Da, včasih se zazdi celo, da je slednje pravzaprav sploh ne zanima. Vendar tega 

občutka ne moremo oblikovati v generalizirano resnico o umetnosti, še posebej ko spoznamo 

najnovejši razvoj umetnosti, ki znotraj svojega »umetniškega telesa«, še vedno pod pojmom – 

umetnost, vzgoji (majhen) del sebe kot aktivno in neposredno družbeno angažirano dejavnost. 

Ta z vstopom v obstoječo skupnost prekine s tradicionalno pozicijo umetnosti kot posebne, od 

družbe (iz)ločene umetniške dejavnosti umetnikov in velikokrat tudi z distanco umetniškega 

neobvezujočega in nedoločujočega preizpraševanja sveta, ustvarja pa številne podobnosti 

socialnopedagoškemu delu.  

Naš problem oziroma dejavnost – zanimanja, čudenja, iskanja obstoječih in možnih razlag – 

se na tem (ne)koncu tako lahko znova za(u)stavi, saj še vedno ne vemo, kaj bi bilo potrebno 

najti in določiti kot – rešitev.  

(Z)brali smo na enem majhnem kupčku papirja nekaj pogledov na svet, ki se lahko naprej – 

zrcalijo.  
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Hvala za vašo pozornost.  

Z veseljem vas vabim na resničen dialog – enkrat drugič, nekje drugje. 
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